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Protokół nr 31/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 czerwca 2011 r. w godz. od 745 do 925 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. Protokoły: Nr 29/IV/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 30/IV/2011 z dnia  
 27 czerwca 2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 
 0 – przeciw). 
 

1. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 1/31). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się niewykorzystaną transzę w maju o 35 000,00 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu transzy w październiku, z przeznaczeniem 
na zakup oleju opałowego. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu – 
Roman Rataj. 

 
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków 
jednostki na 2011 rok (druk nr 2/31). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki. Zmiany związane są  
z dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb w związku  
z realizacją projektu „Ró żnice motorem zmian” – kwota zmian 
4 024,68 zł. 

 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków 
jednostki na 2011 rok (druk nr 3/31). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki. Zmiany związane są  
z dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb w związku  
z realizacją projektu WAVE-Woda-Aqua-Viz-Everywhere” - kwota 
zmian 11 818,69 zł. 
 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków 
jednostki na 2011 rok (druk nr 4/31). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki. Zmiany związane są  
z dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb w związku  
z realizacją projektu „Sta że hotelarzy” z programu Leonardo da Vinci 
- kwota zmian 13 973,79 zł. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków 
jednostki na 2011 rok (druk nr 5/31). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki. Zmiany związane są  
z dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb w związku  
z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
poprzez wyposażenie pracowni szkolnych” – kwota zmian 1 525,20 zł. 

 
6. 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 6/31). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 98/2011 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. 
  
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok (druk nr 7/31). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 99/2011 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosku Burmistrza Gminy 
Mieszkowice o udzielenie dotacji na odtworzenie dwóch tablic 
pamiątkowych w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki – 
Gozdowice – Czelin (druk nr 8/31). 

 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie postanowił  przyznać 
dotację dla Gminy Mieszkowice w kwocie 2 460,00 zł na odtworzenie 
dwóch tablic pamiątkowych w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia – 
Siekierki – Gozdowice – Czelin (po 1 230 zł na jedną tablicę). 
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosku Gryfi ńskiego Domu Kultury 
o udzielenie dotacji na organizację projektu mi ędzynarodowego: 
Warsztaty Teatralne „Rodzinna Europa – spotkanie z Miłoszem” 
(druk nr 9/31). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie postanowił  przyznać 
dotację dla Gryfi ńskiego Domu Kultury w kwocie 700,00 zł na 
organizację projektu mi ędzynarodowego - Warsztaty Teatralne 
„Rodzinna Europa – spotkanie z Miłoszem”. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych 
w okresie ferii letnich w roku 2011 (druk nr 10/31). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów 

przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie 
ferii letnich w roku 2011. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych  
w okresie ferii letnich w roku 2011w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 100/2011 w sprawie 

ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-
pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2011. 

 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia 
postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 11/31). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych 
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 101/2011 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyra żenia zgody na podpisanie aneksu do umowy 
dot. powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju 
Edukacji (druk nr 12/31). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksu do umowy zlecenia nr EK/27/2011 w sprawie 
powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji,  
w którym doprecyzowano zapis dot. zwrotu kosztów delegacji. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy 
zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzy ża w Niegowie dot. realizacji zadania ,,Wymiana stolarki 
okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, przy  
ul. Rynkowej 27” (druk nr 13/31). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie  wyraził zgodę na podpisanie aneksu 
nr 1 do umowy NR 3/OŚ/11 zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża w Niegowie o udzielenie dotacji 
celowej na realizację zadania ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, przy ul. Rynkowej 27”.  
W aneksie zmienia się omyłkowo wpisany termin złożenia całkowitego 
rozliczenia rzeczowo-finansowego przekazanej dotacji z 15.10.2011r. 
na 15.11.2011 r.  
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania  
pn.: „Działalność kontrolna w zakresie gospodarki wodnej  
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i ochrony wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu 
Państwa w granicach powiatu gryfińskiego. Zwalczanie 
kłusownictwa wodnego” realizowanego przez Społeczną Straż 
Rybacką Powiatu Gryfino (druk nr 14/31). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie  wyraził zgodę na dofinansowanie 
kwotą 4000,00 zł zadania pn.: „Działalność kontrolna w zakresie 
gospodarki wodnej i ochrony wód powierzchniowych stanowiących 
własność Skarbu Państwa w granicach powiatu gryfińskiego. 
Zwalczanie kłusownictwa wodnego” realizowanego przez Społeczną 
Straż Rybacką Powiatu Gryfino i  podpisał umowę Nr 4/OŚ/11 w tym 
zakresie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji projektu budowlano-
wykonawczego termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie, ul. Niepodległości 39 (druk nr 15/31). 

 
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, Zarząd jednogłośnie  zatwierdził wariant I 
koncepcji projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji 
budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, ul. Niepodległości 39. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania audytu 
energetycznego na termomodernizację budynku Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie, ul. Niepodległości 39 (druk nr 16/31). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie  wyraził zgodę na 
zlecenie firmie P.U.H. ENERGOKONSULT Mieczysław Drwięga  
z Koszalina wykonania audytu energetycznego na termomodernizację 
budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, ul. Niepodległości 39., za 
kwotę 4 305 zł brutto. 

 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania naprawy sufitu sali 
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gimnastycznej Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
(druk nr 17/31). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie  wyraził zgodę na 
zlecenie firmie F.H.U. GEKO Wojciech Gryczka z Pyrzyc wykonania 
naprawy sufitu sali gimnastycznej Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie za kwotę 14 800,00 zł brutto. Jednocześnie Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie przesunięć środków 
finansowych na realizację powyższego zadania w dziale 852,  
z rozdziału 85201 paragrafu 4270 do rozdziału 85202 paragrafu 4270.  
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie  grupowe na życie 
pracowników” (druk nr 18/31).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
i na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Ubezpieczenie  grupowe na życie pracowników”.  
W w/w postępowaniu  do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna 
oferta. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.07.2011.SD 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy - Usługi 
Elektryczne inż. Juliusz Kosatka -  i podpisanie aneksu nr 1 do 
umowy Nr 13/RI/11 z dnia 24 maja 2011 r. na modernizację centrali 
alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul. 11 Listopada 16 d (druk nr 19/31). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksu nr 1 do umowy Nr 13/RI/11 z dnia 24 maja 2011 r. 
zawartej z Wykonawcą Usługi Elektryczne inż. Juliusz Kosatka  
z Gryfina na wykonanie modernizacji centrali alarmowej w budynku 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d, w którym 
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zmienia się termin realizacji zadania oraz dopuszcza się możliwość 
wystawienia faktury częściowej po wykonaniu 90% całości zamówienia.  
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót, 
kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych  na roboty 
budowlane, na podstawie sporządzonej dokumentacji budowlanej na 
modernizację istniejących instalacji, polegającej na dostosowaniu jej na 
potrzeby klimatyzacji w   części budynku , tj. I , II p. i poddasze  - 
budynek Starostwa Powiatowego Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 
(druk nr 20/31). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy z firmą Proin Pracownia Projektowa Tomasz 
Kuciak ze Szczecina  na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, 
przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji 
technicznych  na roboty budowlane, na podstawie sporządzonej 
dokumentacji budowlanej na modernizację istniejących instalacji, 
polegającej na dostosowaniu jej na potrzeby klimatyzacji w części 
budynku , tj. I , II p. i poddasze  - budynek Starostwa Powiatowego 
Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, za kwotę 12 054,00 zł brutto. 

 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Remont korytarza III pi ętra  
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 21/31). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont korytarza III 
piętra w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” wybieraj ąc ofertę 
firmy FBR BRUKPOL-2 z Żabnicy z oferowaną ceną w wysokości 
107 560,78 zł brutto. 
 

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

 

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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Na wniosek Członka Zarządu Jana Gładkowa, Starosta Wojciech Konarski 
zobowiązał Wydział Zarządzania Kryzysowego do wystąpienia z pismem do 
Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział terenowy  
w Gryfinie o podanie terminów przeprowadzenia remontów wałów 
przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

  
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 31/IV/2011. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
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