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Protokół nr 19/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 kwietnia 2011 r. w godz. od 800 do 1015 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 – Starosta Wojciech 
 Konarski. 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 18/IV/2011 z dnia 07 kwietnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

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

na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  
oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie  
jest przyznawane (druk nr 1/19). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2011 rok 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności  
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 56/2011 w sprawie 
ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 
organizacji szkół ponadgimnazjalnych, szkół i placówek kształcenia 
specjalnego oraz poradni psychologiczno pedagogicznej w roku 
szkolnym 2011/2012 (druk nr 2/19). 



 2

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
organizacji szkół ponadgimnazjalnych, szkół i placówek kształcenia 
specjalnego oraz poradni psychologiczno pedagogicznej w roku 
szkolnym 2011/2012. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad organizacji szkół ponadgimnazjalnych, szkół i placówek 
kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 57/2011 w sprawie 
określenia zasad organizacji szkół ponadgimnazjalnych, szkół  
i placówek kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno 
pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012. 
 
3. Wypracowanie propozycji współpracy z Powiatem Uckermark. 
 

Zarząd zapoznał się z proponowanymi przez Powiat Uckermark 
projektami w ramach współpracy partnerskiej, wyraził 
zainteresowanie niektórymi z nich i zobowiązał Wydział „EK”  
do przygotowania na kolejne posiedzenie propozycji realizacji tematów 
projektów ze wskazaniem potencjalnych realizatorów. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wniosku Gminy Gryfino w/s przekazania dotacji  
z budżetu Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na docieplenie 
oraz zmianę kolorystyki budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Gryfinie (druk nr 3/19). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na przekazanie Gminie Gryfino dotacji z przeznaczeniem  
na docieplenie oraz zmianę kolorystki budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Gryfinie, w wysokości 250 000,00 zł. Pozostała kwota  
(tj. od 50 000,00 zł do 250 000,00 zł) określona w § 5 pkt 3 zawartego 
Porozumienia nie może zostać przekazana w roku bieżącym  
ze względu na ograniczone możliwości finansowe Powiatu Gryfińskiego 
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spowodowane m.in. niemożnością sprzedaży działek w m. Daleszewo 
oraz na ul. Łużyckiej w Gryfinie z uwagi na ograniczenia planistyczne. 

Przekazanie środków finansowych nastąpi po uzupełnieniu przez 
Gminę dokumentów wykazujących całkowity koszt zadania (kwota 
ofertowa), po wprowadzeniu przez Powiat stosownych zmian  
w uchwale budżetowej, a następnie po podpisaniu umowy dotacji. 
Wypłata środków dotacji nastąpi po udokumentowaniu przez 
dotowanego poniesionych kosztów rzeczywistych lub jego 
poszczególnych etapów, określonych na podstawie przedłożonych  
i zaakceptowanych faktur VAT bądź rachunków. 

Jednocześnie Zarząd zaznaczył, że przestał obowiązywać  
§ 5 pkt 1 i 2 zawartego Porozumienia dotyczący przekazania środków 
finansowych w latach 2009-2010. Gmina nie złożyła w tym czasie 
stosownych wniosków zgodnych z obowiązującymi wówczas zasadami  
i nie przystąpiła do realizacji inwestycji polegających na dociepelniu 
gminnych obiektów oświatowych. 

Zarząd zobowiązał Wydział „OŚ” do przygotowania pisma w tym 
zakresie. 

  
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie 
terminu realizacji umowy „Wymiana zewnętrznej sieci c.o. 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej i zimnej w Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach” (druk nr 4/19). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przesunięcie terminu realizacji umowy RI-19/10 na wykonanie 
zadania pn. „Wymiana zewnętrznej sieci c.o. cyrkulacji ciepłej wody 
użytkowej i zimnej wody w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”,  
do 30 czerwca 2011 r. i podpisał Aneks nr 1 w tym zakresie.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gryfino, w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 5/19). 

 



 4

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 rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino, w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 58/2011 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino, w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

. 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury  

i Budownictwa – Marta Szamburska. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 6/19). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Zarząd jednogłośnie wybrał formę przetargu - przetarg ustny 
nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Banie 2, gmina 
Banie, oznaczonej numerem działki 688 o pow. 8.312 m2. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego?  

 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 59/2011 w sprawie wyboru 
formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/19). 
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Zarząd jednogłośnie ustalił w wysokości 619 900,00 zł cenę 

wywoławczą w I przetargu nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie Banie 2, gmina Banie, oznaczonej 
numerem działki 688 o pow. 8.312 m2. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego?  

 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 60/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Banie 2, gmina Banie,  
o pow. 8.312 m2. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 8/19). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyhch Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r., 
polegającą na zwiększeniu transzy w kwietniu o kwotę 30 000,00 zł 
przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę transzy w grudniu. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r. 
(druk nr 9/19). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyhch Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 
finansowym jednostki na 2011 r., polegającą na zwiększeniu planu 
wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea 
ogólnokształcące, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  
o kwotę 1 534,80 zł, w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej  
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dla pracownika. Środki finansowe będą pochodziły z rezerwy celowej 
Powiatu. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 

 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r. 
(druk nr 10/19). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyhch Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 
finansowym jednostki na 2011 r., polegającą na zmniejszeniu planu 
wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły 
zawodowe, § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 6 600,00 zł 
przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę planu wydatków w dziale 
801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli, w celu dostosowania planu wydatków  
do rzeczywistych potrzeb. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r. 
(druk nr 11/19). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyhch Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 
finansowym jednostki na 2011 r., polegającą na zmniejszeniu planu 
wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – 
Pozostała działalność, § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 
475,39 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Wizyta 
Przygotowawcza na Malcie” w ramach programu „Uczenie się przez 
całe życie”- akcja Wizyty przygotowawcze LEONARDO DA VINCI. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s dokonania zmian w harmonogramie transz wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 12/19). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r., 
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polegających na zwiększeniu transzy w kwietniu o kwotę 20 000,00 zł  
i zmniejszeniu o 10 000,00 zł transzy w lipcu i o 10 000,00 zł transzy  
w sierpniu. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 13/19). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zmianę harmonogramu wydatków budżetowych jednostki  
na 2011 r., polegającą na zwiększeniu transzy kwietniowej o kwotę 
43 000,00 zł oraz majowej o kwotę 40 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy lipcowej o kwotę 33 000,00 zł, sierpniowej  
o kwotę 40 000,00 zł, październikowej o kwotę 10 000,00 zł. 
Wprowadzone zmiany pozwolą na terminowe odprowadzenie 75% 
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, do dnia 31 maja 
br. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 14/19).  

                                                                                                                                              
Po wysłuchaniu Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zwiększenie planu wydatków budżetowych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na 2011 r. poprzez 
dokonanie rozwiązania rezerwy celowej i zwiększenie środków 
finansowych na łączną kwotę 100 000, 00 zł w: 

 dziale 801– Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły 
podstawowe specjalne, § 4210 – Zakup materiałów  
i wyposażenia, o kwotę 17 200,00 zł, 

 dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja 
specjalne, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 
12 900,00 zł, 

 dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80134 – Szkoły 
zawodowe, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 
4 200,00 zł,  
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 dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – 
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 4210 – Zakup 
materiałów i wyposażenia, o kwotę 65 700,00 zł.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora jednostki do analizy 
planu finansowego i uporządkowania wielkości planowanych. 
Zwiększone środki finansowe nie mogą zostać przeznaczone na inne 
cele niż zakup oleju opałowego.  
 Ponadto Zarząd zobowiązał Wydział FK do przygotowania 
uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w danym zakresie. 
 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd Powiatu postanowił zdjąć z porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
pkt. XII - „Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek 
zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu” (druku nr 8/V). 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 19/IV/2011. 
 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz________________________________   
 

 

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 …………………………….. 


