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Protokół nr 16/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 marca 2011 r. w godz. od 800 do 915  w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I . SPRAWY ORGANIZACYJNE   
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Wicestarosta Jerzy 
 Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
 (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 15/IV/2011 z dnia 17 marca 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej 
(druk nr 1/16). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, 
w obrębie 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie 3 
miasta Gryfino – rejon ul. Targowej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 47/2011 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino – rejon  
ul. Targowej. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 

 i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s zagospodarowania zużytych składników majątku ruchomego 
jednostki (druk nr 2/16). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie oraz opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
likwidacj ę zużytych składników majątku ruchomego w jednostce, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w protokole nr 01/2011 z oceny 
składników majątku ruchomego z dnia 16 .02.2011 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji 

 i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
3. Wniosek Sekretarza Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania 

końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej za 2010 r. 
składników majątkowych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/16). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Sekretarza Powiatu, Zarząd 

jednogłośnie przyjął sprawozdanie końcowe wraz z rozliczeniem 
niedoborów i nadwyżek z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej za 
2010 r. składników majątkowych Powiatu Gryfińskiego. 

 
4. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 4/16). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na przesunięcie wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. w obrębie własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie 
w marcu o kwotę 15 000,00 zł i zmniejszenie każdej z transz od 
kwietnia do czerwca o 5 000,00 zł. 
 
5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 5/16). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. o 2 653,46 zł w związku z otrzymaniem 
odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A.  
z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu jednostki (zalanie budynku 
internatu). 
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6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 6/16). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd rozpatrzył go negatywnie 
jednogłośnie nie wyrażając zgody na zwiększenie o 3 321,79 zł planu 
jednostki na 2011 r. Zarząd zaznaczył, że na tym etapie realizacji 
planu nie występują braki finansowe, natomiast w przypadku 
konieczności Dyrektor może dokonać przesunięcia środków pomiędzy 
paragrafami wewnątrz planu finansowego jednostki.   

 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 7/16). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w marcu o 146 524,44 zł,  
w kwietniu o 83 335,80 zł, w maju o 98 000,00 zł, w czerwcu  
o 98 000,00 zł, w lipcu o 98 000,00 zł, w sierpniu o 93 000,00 zł oraz  
we wrześniu o 18 581,76 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy 
październikowej o 212 000,00 zł, listopadowej o 212 000,00 zł  
i grudniowej o 211 442,00 zł, w związku ze zwiększeniem płatności 
składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany w planie finansowym 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GN” 
(druk nr 8/16). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
o 8 022,00 zł. Zmiany związane z koniecznością zabezpieczenia 
środków na wynagrodzenie dozorcy (dozór nieruchomości w Baniach 
przy ul. Baniewickiej 2).  

           



 4

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 
powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok (druk  
nr 9/16). 

                                                                                                          
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 48/2011 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2011 (druk nr 10/16).  

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wysokości miesięcznej 

dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  
w roku 2011. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2011  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 49/2011 w sprawie 
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2011. 

 



 5

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta 
Chojna w latach 2011 - 2013” (druk nr 11/16).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych jednogłośnie unieważnił postępowanie  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Utrzymanie ulic powiatowych na 
terenie miasta Chojna w latach 2011 - 2013”, ponieważ wystąpiła 
istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć.  
   
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.04.2011.MI. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2011 – 2013 
z podziałem na 4 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare 
Czarnowo, zadanie II – gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III –  
gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV – gminy: Cedynia, 
Mieszkowice i Moryń” (druk nr 12/16).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2011 – 2013  
z podziałem na 4 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare 
Czarnowo, zadanie II – gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – 
gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV – gminy: Cedynia, 
Mieszkowice i Moryń” wybieraj ąc na: 
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- zadanie I ofertę firmy Kompleksowe Utrzymanie Czystości 
 „POSESJA” ze Szczecina za kwotę 61 092,09 zł brutto;  

- zadanie II ofertę firmy Kompleksowe Utrzymanie Czystości 
 „POSESJA” ze Szczecina za kwotę 63 439,77 zł brutto.  

- zadanie III ofertę firmy FWHU WYSZOMIRSKI z My śliborza za 
 kwotę 93 148,70 zł brutto;  

- zadanie IV ofertę firmy Zakład Usługowy „PAJMA” z Gorzowa 
 Wlkp. za kwotę 108 280,80 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.03..2011.MI. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna w/s powierzenia 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Chojna (druk 
nr 13/16). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

większością głosów wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  
z Gminą Chojna w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Chojna na okres od dnia 1 kwietnia 
2011 r. do 31 marca 2013 r. za kwotę 204 000,00 zł. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 16/IV/2011. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ________________________________   
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


