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Protokół nr 35/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 04 sierpnia 2011 r. w godz. od 815 do 1110 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 zmieniony, dodano następujący punkt: 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. 
wniosku Sołtysa wsi Jelenin w sprawie uznania jeziora Jelenin położonego  
w miejscowości Jelenin, gmina Chojna za Strefę Ciszy (druk 3A/35). 
Porządek wraz ze zmianą został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3. Protokół Nr 34/IV/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dotyczący przesunięcia kwoty 750,00 zł  
z zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
budynków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie” na zadanie pn. „Budowa windy w budynku internatu 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk  
nr 1/35). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie przesunięcia kwoty 750,00 zł z zadania  
pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie”  
na zadanie pn. „Budowa windy w budynku internatu przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”. 

Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę na konieczność 
uporządkowania nazewnictwa z zaakcentowaniem, że głównym 
elementem jest Przebudowa dwóch pięter internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, a dopiero wraz z budową windy. 
Nadzór nad realizacją w/w wniosku powierza się Wydziałowi „RI”. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący informacji  
z realizacji uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 
w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział 
„RI”, finansowanych ze środków pochodzących z opłat  
za korzystanie ze środowiska (druk nr 2/35). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – Lucyna Krzemińska. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczącym 
informacji z realizacji uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
na rok 2011 w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez 
Wydział „RI”, postanowił omówić wniosek wraz z projektem uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 – 
2016, projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 
organu wykonawczego jednostki do samorządu terytorialnego  
do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach III konkursu 
programu priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach 
użyteczności publicznej”, na kolejnym posiedzeniu.  
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący zmiany klasyfikacji 
budżetowej określonej w Zarządzeniu Nr 12/2010 Starosty 
Gryfińskiego w/s ustalenia dysponentów środków budżetowych 
określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 3/35).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczącym 
zmiany klasyfikacji budżetowej określonej w Zarządzeniu Nr 12/2010 
Starosty Gryfińskiego w/s ustalenia dysponentów środków 
budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2011 r., jednogłośnie wyraził zgodę  
na przeniesienie kwoty 250 000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80195  
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z paragrafu 6050 (pn. „Poprawa estetyki obiektów oświatowych”)  
na paragraf 6610 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie”. Nadzór nad realizacją w/w 
umowy dotacji powierza się Wydziałowi „OŚ”, przygotowanie uchwały 
Zarządu Powiatu powierza się Wydziałowi „FK”. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa do przygotowania i przekazania umowy dotacji 
w zakresie „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Gryfinie” Gminie Gryfino, a Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania aktualizacji 
porozumienia na w\w zadanie.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wniosku Sołtysa wsi Jelenin w sprawie uznania 
jeziora Jelenin położonego w miejscowości Jelenin, gmina Chojna 
za Strefę Ciszy (druk 3A/35). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wniosku Sołtysa wsi Jelenin w sprawie uznania jeziora 
Jelenin położonego w miejscowości Jelenin, gmina Chojna za Strefę 
Ciszy, Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść przedłożonego pisma 
zawierającego negatywną odpowiedź. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – Lucyna Krzemińska. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
dotyczący zwiększenia planu finansowego na bieżącą działalność 
Wydziału (druk nr 4/35). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

dotyczący zwiększenia planu finansowego na bieżącą działalność 
Wydziału, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie budżetu 
Powiatu na bieżącą działalność Wydziału Komunikacji i Transportu  
o kwotę 117 000,00 zł. Środki będą pochodziły ze zwiększenia budżetu 
Powiatu o kwotę 128 750,00 zł, pochodzącego z wpłat za wydawanie 
dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków 
legalizacyjnych oraz praw jazdy. Zarząd zobowiązał Wydział „FK”  
do przygotowania uchwały Rady Powiatu, a nadzór nad 
w/w przesunięciem powierzył Wydziałowi „KM”. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji  
i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 

6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków jednostki (druk 
nr 5/35). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków jednostki o kwotę 6 108,79 zł (w dziale 852 rozdziale 85218 
paragraf 4170 o kwotę 5 400,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 708,79 zł). 
Środki pochodzić będą z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu. Zarząd 
zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania uchwały Zarządu 
Powiatu, a nadzór nad w/w przesunięciem powierzył Dyrektorowi 
PCPR w Gryfinie.  
 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 

dotyczący zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gryfinie na 2011 rok, w związku z realizacją projektu PO KL 
„Przedsiębiorca to mój zawód” (druk nr 6/35). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na 2011 rok,  
w związku z realizacją projektu PO KL „Przedsiębiorca to mój 
zawód”, zgodnie z przedstawioną we wniosku tabelą. Zmiany zostaną 
dokonane w ramach posiadanego budżetu Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie. Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
uchwały Zarządu Powiatu, a nadzór nad w/w zmianami powierzył 
Dyrektorowi PUP w Gryfinie. 
 
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 

dotyczący zmniejszenia w planie finansowym jednostki na 2011 rok, 
w związku z realizacją projektu PO KL „Przedsiębiorca to mój 
zawód” (druk nr 7/35). 

 
Zarząd omówił wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie, jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego jednostki na 2011 rok o kwotę 65 108,03 zł, w związku  
z koniecznością zmniejszenia wartości projektu realizowanego  
w ramach PO KL „Przedsiębiorca to mój zawód”. Jednocześnie 
zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania odpowiedniej uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie, a nadzór nad w/w zmniejszeniami powierzył 
Dyrektorowi PUP w Gryfinie. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała   
od godz. 9.30 do godz. 9.40. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2011 rok (druk nr 8/35). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok, z uwzględnieniem 
m.in. pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie dotacji 
celowej w wysokości 2 650 000,00 zł z budżetu państwa w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”  
na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z 
Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice” i zobowiązał Wydział „FK”  
do wprowadzenia zmian i przedłożenia projektu uchwały na kolejnym 
posiedzeniu Zarządu. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu Pan Roman Rataj. 
 

10. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
dotyczący zawarcia umowy z Wykonawcą wyodrębnionym  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
złożenia ofert cenowych zgodnie z wnioskiem komisji powołanej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego do 14 000 euro na usługi pralnicze dla DPS w Nowym 
Czarnowie (druk nr 9/35). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych zgodnie  
z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na usługi 
pralnicze dla DPS w Nowym Czarnowie. Przewidywany koszt 
realizacji zadania na okres 1 roku wyniesie około 46 404,60 zł brutto.  
Nadzór nad realizacją w/w umowy powierza się Dyrektorowi DPS  
w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-



 6

Wychowawczej w Chojnie do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  
w zakresie kierowanej jednostki (druk nr 11/35).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  
w zakresie kierowanej jednostki, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 114/2011 w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek. 

 
12. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego w sprawie oferty organizacji 

pozarządowej z dziedziny podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz turystyki  
i krajoznawstwa w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 
(druk nr 12/35). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Kinga Koeller. 

 
Po omówieniu wniosku Wicestarosty Gryfińskiego w sprawie 

oferty organizacji pozarządowej (Zachodniopomorskiego 
Stowarzyszenia Jazdy Polskiej) z dziedziny podtrzymywania  
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości  
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  
oraz turystyki i krajoznawstwa w formie wsparcia realizacji zadania 
publicznego pn. „II Zachodniopomorski Rajd Jazdy Polskiej śladami 
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historii w przyjaźni z naturą” przez teren Powiatu Gryfińskiego, 
Zarząd jednogłośnie postanowił przyznać dotację w wysokości  
2 500,00 zł na dofinansowanie zadania. Jednocześnie Zarząd zastrzegł,  
że Powiat Gryfiński powinien otrzymać min. 20 egzemplarzy broszur, 
elektroniczną wersję tej broszury na nośniku CD wraz z nieodpłatnym 
przekazaniem praw do korzystania z zawartych na nośniku treści  
na wszelkich polach eksploatacji na rzecz Powiatu Gryfińskiego. 
Nadzór nad realizacją w/w umowy powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki - Kinga Koeller. 

 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju znak: Stow/12/2011 dot. zakresu remontu 
dofinansowanego ze środków PFRON w obiektach służących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino znak: 
BWG.6822.18.2.KL w sprawie nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie 
przy ul. Armii Krajowej 8. 

 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
do sprawdzenia nawierzchni na drodze przy ul. Owocowej   
w Chojnie (przy zjeździe z głównej drogi w kierunku Cedyni i wjeździe 
na lotnisko), w związku z istniejącym tam uszkodzeniem. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

zatwierdzenia: 
a. trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
b. wartości szacunkowej, 
c. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój – Warnice  
na odcinku Trzcińsko-Zdrój – granica powiatu” (druk nr 10/35).  
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową  
oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianami 
dot. wysokości kar umownych, na zadanie pn. „Przebudowa drogi 
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powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice na odcinku 
Trzcińsko-Zdrój – granica powiatu”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój – 
Warnice na odcinku Trzcińsko-Zdrój – granica powiatu”, w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 115/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój – Warnice  
na odcinku Trzcińsko-Zdrój – granica powiatu”. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do wprowadzenia 
korekt w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.09.2011.MI 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzanie 

Drogami - Arkadiusz Durma. 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 35/IV/2011. 

 
 

Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________   
 
 

 
 

 
 
 

 

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 …………………………….. 


