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Protokół nr 24/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 19 maja 2011 r. w godz. od 800 do 1150 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 23/IV/2011 z dnia 12 maja 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
  

1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s wyrażenia zgody na przedłużenie terminu płatności 
faktury VAT Nr FS/0184/4/2011 wystawionej przez Powiat 
Gryfi ński (druk nr 1/24). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę  
na odroczenie terminu płatności faktury sprzedaży Nr FS/0184/4/2011 
wystawionej przez Powiat Gryfiński do dnia 06.05.2011, na podstawie 
uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/375/2010 z dnia 09.09.2010 r.   
 
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r. 
(druk nr 2/24). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków jednostki o kwotę 2 832,00 zł w związku  
z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika. Środki b ędą 
pochodziły z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie. 
 
3. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 r. (druk 
nr 3/24). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie wydatków budżetowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w obrębie harmonogramu poprzez 
jego zwiększenie w czerwcu o 950 000,00 zł i w grudniu o kwotę 
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1 362 719,66 zł w związku z wydatkowaniem mniejszych kwot w lutym 
o 486 934,66 zł, w marcu o 950 000,00 zł i w kwietniu o 875 785,00 zł. 
 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 4/24). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki o 7 097,21 zł,  
z przeznaczeniem na zakup energii. (Środki na regulowanie opłat za 
media z tytułu otrzymywanych not księgowych wystawianych przez 
WPOW w Chojnie za wychowanków mieszkających w mieszkaniach 
chronionych.) 
 
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 5/24). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 242 473,10 zł z tytułu dotacji 
celowych z innych powiatów na utrzymanie dzieci z tych powiatów  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiatu Gryfińskiego. 
Podpisano porozumienia z Powiatem Myśliborskim, Kołobrzeskim, 
Wałeckim i Szczecineckim. Powyższa kwota obejmuje pokrycie 
kosztów pobytu 9 wychowanków.  
 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 6/24). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków jednostki o kwotę 169 372,95 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę świadczeń społecznych dla wychowanków opuszczających 
placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2011 r.  

 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 7/24). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 32 810,48 zł,               
z przeznaczeniem na dotacje celowe dla innych powiatów, na 
utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Gryfińskiego w placówkach 
opiekuńczo - wychowawczych tych powiatów (zgodnie  
z porozumieniami).  
 
8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. (druk nr 8/24). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zwiększa się  
o 175,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenie 
spotkań polsko-niemieckich w ramach programu „Nauka bez granic”), 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na dodatkowe 
wynagrodzenie roczne. 
 
9. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 9/24). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zwiększa się plan 
wydatków na zakup energii o 3 145,66 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 
 
10. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 10/24). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 2 492,62 zł. 
Jednostka zrealizowała dochody ponad plan z tytułu: opłat za media 
wykorzystywane przez wychowanków mieszkań chronionych oraz 
wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i zasiłków ZUS. Środki 
przeznacza się na zakup energii. 
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11. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom  
z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – 
Zdroju w/s dofinansowania prac remontowych w placówce (druk  
nr 11/24). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Zarządu 

Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
przekazanie dotacji celowej w wysokości 36 000,00 zł na 
dofinansowanie prac remontowych w budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku- Zdroju. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wykonanie w ramach powyższego remontu dodatkowego wyjścia 
ewakuacyjnego poprzez zamontowanie drzwi w miejscu otworu 
okiennego w budynku Domu. 
 
12. 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 12/24). 

 
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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 70/2011 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. 

 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk 
nr 13/24). 
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Zarząd omówił i wprowadził poprawki do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej. 
 
14. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zatwierdzenia korekt sprawozdań 

finansowych Powiatu Gryfińskiego za 2010 r. (druk nr 14/24). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Zastępca Głównego 
Księgowego – Janina Niwa. 

 
Zarząd omówił i jednogłośnie zatwierdził korekty sprawozdań 

finansowych Powiatu Gryfińskiego za 2010 r., które zostaną 
przedłożone  Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu  
w ustawowym terminie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Zastępca Głównego Księgowego – 

Janina Niwa. 

 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  
i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok 
(druk nr 15/24). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  
i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
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budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2010 
rok. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za 2010 rok (druk nr 16/24). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2010 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok. 
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2011 rok (druk nr 17/24). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wniosku Zarządu Okr ęgu Ligii Ochrony Przyrody 
w Szczecinie w/s dofinansowania realizacji zadania publicznego  
w zakresie edukacji ekologicznej  (druk nr 18/24). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie postanowił,  
iż decyzje w sprawie wniosku Zarządu Okr ęgu Ligii Ochrony 
Przyrody w Szczecinie o dofinansowanie realizacji zadania publicznego 
w zakresie edukacji ekologicznej podejmie na kolejnym posiedzeniu po 
jego uzupełnieniu o kryteria naboru uczestników warsztatów 
ekologicznych. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s podpisania umowy na udzielenie przez Powiat 
dotacji  na wymianę stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej 
w Moryniu w ramach prowadzonej termomodernizacji obiektów  
(druk nr 19/24). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie umowy Nr 3/OŚ/11 na udzielenie przez Powiat dotacji 
celowej  w kwocie 65 500,00 zł na wymianę stolarki okiennej w Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu w ramach prowadzonej 
termomodernizacji obiektów. 

   
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy  - w trybie  
z wolnej ręki na „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów 
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)” (druk nr 20/24). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na 
„Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych 
wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do 
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 
poz. 1322)” wybierając ofertę firmy PPUH REST S.J. z Gorzowa 
Wlkp. do kwoty 45 618,24 zł brutto. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
modernizację centrali alarmowej w budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d (druk  
nr 21/24). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
wyłaził zgodę na podpisanie umowy z Wykonawcą Usługi Elektryczne 
Juliusz Kosatka z Gryfina na modernizację centrali alarmowej  
w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 
16 d za kwotę 16 605,00 zł brutto. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania 
modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy  
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie – budynek OIOM (druk nr 23/24). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z raportem z oględzin 
instalacji elektrycznej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 
firmie ELMIX WM Maciej Wróbel z Gryfina wykonania m odernizacji 
instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Niepodległości 39  
w Gryfinie (budynek OIOM), u żytkowanym przez Spółkę „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie”, za kwotę 15 335,76 zł brutto. Jednocześnie 
Zarząd wyraził zgodę na utworzenie zadania pn. „Modernizacja 
instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Niepodległości 39”,  
w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji Naczelnika 
Wydziału „RI” w dziale 851, rozdziale 85111, § 6050 i przesunięcie na 
to zadanie kwoty 20 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa budynku po 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy”. 
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23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa pomieszczeń  
w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy (druk nr 22/24). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczącym zatwierdzenia 
protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa 
pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zarząd jednogłośnie na podstawie  
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych postanowił wystąpić do Wykonawców o przedłużenie 
terminu związania ofertą do dnia 20 lipca 2011 r. 
  

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
24. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyboru i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji 
technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-
Trzcińsko Zdrój-Warnice na odc. Trzcińsko Zdrój-Warnice (druk 
nr 24/24). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr 18/ZD/2011 z firmą Zakład Usług Technicznych „KOMPLET 
INWEST” ze Szczecina na opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko Zdrój-
Warnice na odc. Trzcińsko Zdrój-Warnice (granica powiatu) za kwotę 
41 000,00 zł brutto. 
 
25. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania zabiegów 
pielęgnacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 1352Z 
Szczecin-Kłodowo-Śmierdnica oraz Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec 
(druk nr 25/24). 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie, firmie F.U.H ELWI 
Żelech Łukasz z Gryfina, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych  
w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 1352Z Szczecin-Kłodowo-
Śmierdnica oraz Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec za kwotę 22 464,00 zł 
brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 26/24). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 71/2011 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 
 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyboru oferty i podpisania umowy na wykonanie  
i dostawę materiałów promocyjnych powiatu (druk nr 27/24).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy zlecenia Nr EK/25/2011  z firmą GIFT SERWIS 
Piotr Milewski ze Szczecina na wykonanie i dostawę materiałów 
promocyjnych powiatu za kwotę 19 261,80 zł brutto. 
 



 11

28. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej  
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego dot. wsparcia realizacji zadania 
publicznego (druk nr 28/24).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu oferty organizacji pozarządowej  
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
udzielenie dotacji celowej w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach na 
dofinansowanie zadania publicznego pn. „Powiatowy Plener 
Integracyjny”. W zwi ązku z powyższym Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie, które znajdą odzwierciedlenie w projekcie uchwały Rady 
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umów 
dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, 
położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 29/24).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu  
i umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umów dzierżawy, których 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
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najmu i umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
 
30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości 
położonej przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie oraz ustanowienie 
służebności (druk nr 30/24). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności 
nieruchomości położonej przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie oraz 
ustanowienie służebności. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej przy  
ul. Sprzymierzonych w Gryfinie oraz ustanowienie służebności w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności 
nieruchomości położonej przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie oraz 
ustanowienie służebności. 
 
31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie za 
okres  01.01. – 31.03.2011 r. (druk nr 31/24). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Inspektor – 

Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko oraz Prezes Zarządu Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w  Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie za okres  
01.01. – 31.03.2011 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie za 
okres  01.01. – 31.03.2011 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym 
Czarnowie za okres  01.01. – 31.03.2011 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Inspektor – 
Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko  oraz Prezes Zarządu Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w  Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk. 
 
32. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 24/IV/2011. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 

 

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 …………………………….. 


