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Protokół nr 28/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 16 czerwca 2011 r. w godz. od 800 do 1030 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 27/IV/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
 

1. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyj ęcia 
protokołu z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego 
do Dyrektora kontrolowanej jednostki (druk nr 1/28). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Główny Specjalista ds. Kontroli 

– Edyta Szturo. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli,  
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z dnia 31.05.2011 r. z kontroli 
problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi, 
prawidłowości ich ewidencji, znakowania, zmiany w stanie oraz 
prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji  
w jednostce oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora placówki. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Specjalista ds. Kontroli  – 
Edyta Szturo. 

 
2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2011 (druk nr 2/28). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki o kwotę 3 529,19 zł. Środki pochodzą z wypracowanych 
ponad plan dochodów przez jednostkę oraz z przekazanych darowizn 
na organizację turnusu rehabilitacyjnego.  
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3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w sprawie zmiany w planie dochodów budżetowych jednostki na 
rok 2011 (druk nr 3/28). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na przesunięcie 
środków w kwocie 20 000,00 zł pomiędzy działami, rozdziałami  
i paragrafami w obrębie planu dochodów jednostki, w związku  
z koniecznością dostosowania go do rzeczywistych potrzeb. 

 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków 
jednostki na 2011 rok (druk nr 4/28). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
przesunięć w planie finansowym wydatków jednostki o 6 533,17 zł. 
Zmiany wynikaj ą z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych 
potrzeb w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Lokalne 
okno na Europę”. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 
2011 rok (druk nr 5/28). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 900,00 zł w związku  
z otrzymaniem dofinansowania projektu  pn.: „Język sąsiada jest 
super” zrealizowanego w ramach programu Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. 
 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków Starostwa 
Powiatowego na rok 2011 (druk nr 6/28). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1 644,00 zł z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ przy Stowarzyszeniu 
Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób 



 3

Niepełnosprawnych w Szczecinie, będącego mieszkańcem Powiatu 
Gryfi ńskiego. 

 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego środków finansowych na realizację projektów (druk 
nr 7/28). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się  
plan dochodów powiatu a następnie plan wydatków jednostki o kwotę 
105 500,00 zł w związku z realizacją projektów pn. „Stawiamy na 
rodzinę” (57 500,00 zł) oraz „Bez obaw w dorosłość” (48 000,00 zł). 
 
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do ewidencji 
środków trwałych zakupionego mienia stanowiącego mienie 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/28). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przyjęcie do 
ewidencji środków trwałych zakupionego mienia przez Zgromadzenie 
Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego prowadzącego DPS  
w Moryniu, stanowiącego mienie Powiatu Gryfińskiego tj.: szafy 
chłodniczej, zmywarki do naczyń z dozownikiem, pieca konwekcyjno-
parowego, kopiarki Canon, patelni elektrycznej, pralnico-wirówki oraz 
lampy bioptron ze statywem podłogowym. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 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 9/28). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 90/2011 w sprawie 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 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 
(druk nr 10/28). 
 
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 91/2011 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. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1402Z oraz odtworzenia poboczy na drodze 
powiatowej Nr 1409Z na odcinku od drogi Nr 1402Z do 
skrzyżowania z DK nr 26 do m. Witnica, zgodnie z podpisanym 
porozumieniem pomiędzy Powiatem a Spółką z o.o. BONITEX 
(druk nr 11/28). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Krzysztof Michałowski z Mieszkowic:   
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• wykonania odtworzenia poboczy drogi powiatowej Nr 1409Z na 
odcinku od skrzyżowania z drogą 1402Z do skrzyżowania z drogą 
krajow ą Nr 31 w m. Witnica za kwotę 47 847,00 zł brutto, 
• wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1402Z 
Rosnowo – Gogolice - Chełm Górny na odcinku od skrzyżowania  
z drogą 1409Z do wjazdu na kopalnię za kwotę 65 190,00 zł brutto. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 
zlecenia wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1356Z 
Gryfino – Linie na ul. Armii Krajowej w Gryfinie (d ruk nr 12/28). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Budowlane 
Ambroziak Jan z Gryfina wykonania remontu oraz udrożnienia 
istniejących urządzeń odwadniających na drodze powiatowej  
Nr 1356Z Gryfino – Linie na ul. Armii Krajowej w Gr yfinie za kwotę 
14 760,00 zł brutto.   
 

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

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych o zmianę warunków udziału oraz zmianę kryteriów 
oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 13/28). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Inspektor  
Stojan Diakowski. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd wprowadził poprawki  
i jednogłośnie zatwierdził zmienione warunki udziału  oraz kryteria 
oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie 
usług obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Inspektor  

Stojan Diakowski. 
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14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości  
i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia zgody na 
zaprojektowanie i ułożenie przyłącza wodociągowego do 
projektowanego pawilonu handlowego na działce nr 21/57,  
w obrębie Gryfino 4, przechodzącego przez nieruchomość 
oznaczoną nr działki 21/55, będącą własnością Gminy Gryfino  
w użytkowaniu wieczystym Powiatu Gryfińskiego (druk nr 14/28). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  na 
zaprojektowanie i ułożenie przyłącza wodociągowego do 
projektowanego pawilonu handlowego na działce nr 21/57,  
w obrębie Gryfino 4, przechodzącego przez nieruchomość oznaczoną 
nr działki 21/55, będącą własnością Gminy Gryfino  
w użytkowaniu wieczystym Powiatu Gryfińskiego. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie na podstawie porozumienia stron umowy najmu  
Nr 7/GN/11 pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku 
przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu 
Gryfi ńskiego oraz wyrażenie zgody na wynajęcie  
w/w pomieszczenia na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie  
z przeznaczeniem na magazyn depozytów sądowych (druk  
nr 15/28). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  na 
rozwiązanie na podstawie porozumienia stron z dniem 1 lipca 2011 r. 
umowy najmu Nr 7/GN/11 na najem pomieszczenia biurowego nr 3.1 
mieszczącego się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego oraz wyraził zgodę na 
wynajęcie w/w pomieszczenia na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie  
z przeznaczeniem na magazyn depozytów sądowych na okres od 
01.07.2011 r. do 31.05.2014 r. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 

formy przetargu oraz ustalenia stawki czynszu na najem 
pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 16/28). 
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Zarząd omówił projekt uchwały ustalając formę przetargu oraz 
stawkę czynszu na najem pomieszczeń biurowych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu oraz ustalenia stawki czynszu na najem pomieszczeń 
biurowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 92/2011 w sprawie wyboru 
formy przetargu oraz ustalenia stawki czynszu na najem pomieszczeń 
biurowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
17. Wniosek Inspektora – Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia  

dot. sprawozdania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Nowym Czarnowie (druk nr 17/28). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Inspektor – 

Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko.   
 

Na wniosek Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie odłożył przyj ęcie sprawozdania 
finansowego z zakończenia postępowania likwidacyjnego 
przedłożonego przez Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Nowym Czarnowie i zobligował Likwidatora do 
przygotowania i przedłożenia wniosku o wniesienie do Wojewody 
Zachodniopomorskiego wniosku o wykreślenie SPZOZ z rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej, następnie złożenia wniosku o wykreślenie 
Zakładu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz powiadomienia  
o wykreśleniu zakładu z KRS odpowiednich instytucji. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska oraz 

Inspektor – Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do 
projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli” oraz 
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wyznaczenie Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji (druk 
nr 18/28). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie 
Powiatu Gryfińskiego do projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju 
szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia 
nauczycieli” oraz powierzył Panu Jerzemu Sołtysiakowi pełnienie 
funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji i podpisał 
umowę w tym zakresie. Środki finansowe na realizację w/w zadania  
w wysokości ok. 4 000,00 zł będą pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych w postaci 
przyrządów i sprzętu pomiarowego do pracowni elektrycznej  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (druk  
nr 19/28). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zakup pomocy 
dydaktycznych w postaci przyrządów i sprzętu pomiarowego do 
pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie do kwoty 50 000,00 zł. Zarząd zaznaczył, iż zmiana 
wyszczególnionych w załączniku do wniosku pomocy dydaktycznych  
będzie możliwa po wcześniejszej akceptacji przez Zarząd. 
 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 20/28). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 93/2011 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
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21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 28/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 …………………………….. 


