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Protokół nr 37/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 25 sierpnia 2011 r. w godz. od 745 do 1600 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 uzupełniony o następujące punkty: 
      - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2011 r. 

(druk nr 21 a/37).  
 - Rozpatrzenie pisma Kancelarii Prawnej reprezentującej Powiat Gryfiński  

w/s przeciwko Skarbowi Państwa w związku z przekazaniem zadłużonej służby 
zdrowia (druk nr 21b/37). 

 - Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na utworzenie 
oddziału Technikum Ekonomicznego oraz ½ oddziału Technikum Żywienia  
i  Gospodarstwa Domowego (druk nr 24/37). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).    

3. Protokół Nr 36/IV/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie 
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Zakładowej Orkiestry D ętej Zespołu 
Elektrowni Dolna Odra w/s dofinansowania organizacji obchodów 
25-lecia Orkiestry (druk nr 1/37). 

 

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarz ąd pozytywnie rozpatrzył wniosek  Zakładowej 
Orkiestry D ętej Zespołu Elektrowni Dolna Odra większością głosów 
wyrażając zgodę na dofinansowanie w wysokości 800,00 zł organizacji 
obchodów 25-lecia działalności Orkiestry. Nadzór nad realizacją  
w/w umowy powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. współpracy partnerskiej Powiatu Gryfińskiego  
i Powiatu Uckermark (druk nr 2/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie zaakceptował osoby wskazane we 
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wniosku, które będą odpowiedzialne za poszczególne obszary 
współpracy  Powiatu Gryfińskiego i Powiatu Uckermark. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyj ęcia informacji z przeprowadzonych uzgodnień 
dotyczących zmiany zapisów uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 3/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd przyjął informacj ę z przeprowadzonych uzgodnień 
dotyczących zmiany zapisów uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 4/37). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

ustalając wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 119/2011 w sprawie 
przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania Aneksu do umowy nr EK/13/2011 z dnia 
28 kwietnia 2011 r. zawartej z Zachodniopomorskim Zarządem 
Okr ęgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie (druk  
nr 5/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
do umowy nr EK/13/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. zawartej  
z Zachodniopomorskim Zarządem Okręgowym Polskiego Czerwonego 
Krzy ża w Szczecinie, w którym zmienia się kosztorys zadania  
pn.: „Prowadzenie działań w zakresie promowania zdrowego stylu 
życia i wszechstronnej edukacji zdrowotnej oraz organizowanie 
działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za 
zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „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 (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 186, poz. 1322)” (druk nr 6/37). 

 
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 zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą 
do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych 
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zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)”, 
jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy PPUH REST S.J.  
z Gorzowa Wlkp. z oferowaną ceną w wysokości 61 984,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s udzielenia zamówienia w trybie z wolnej r ęki na 
zadanie pn.: „Roboty dodatkowe – remont korytarza III pi ętra  
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 7/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z protokołem konieczności, 
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zdanie  
pn.: „Roboty dodatkowe – remont korytarza III pi ętra  
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie zlecając ich 
wykonanie firmie FBR „BRUKPOL – 2” z Żabnicy  za kwotę  
4 354,68 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania certyfikatów energetycznych 
dla budynków objętych w latach ubiegłych termomodernizacją 
(druk nr 8/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie PUH Energokonsult z Koszalina wykonania 
certyfikatów energetycznych dla 5 budynków Powiatu Gryfi ńskiego 
objętych w latach ubiegłych termomodernizacją, za kwotę 5 658,00 zł 
brutto. Wykonanie certyfikatów pozwoli na weryfikację audytów 
energetycznych sporządzonych dla tych obiektów oraz wykonanych 
inwestycji w tych obiektach ja również na dokonanie oceny stopnia 
wykonania procesu termomodernizacji dla obiektów objętych tym 
programem. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
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c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego 
przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie 
docieplenia ścian, stropodachu i wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej” (druk nr 9/37).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 
Szpitala Powiatowego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie 
docieplenia ścian, stropodachu i wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej”. 

 
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.  „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego przy  
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie docieplenia ścian, stropodachu i wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 120/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja 
budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie 
w zakresie docieplenia ścian, stropodachu i wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej”. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy RI.2720.16.2011.SD 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s 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. „Zaprojektowanie i wykonanie wymiany sieci wodno-
kanalizacyjnej i instalacji deszczowej na terenie SOSW  
w Chojnie”(druk nr 10/37).  
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. „Zaprojektowania  
i wykonania wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji 
deszczowej na terenie SOSW w Chojnie” Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Naczelnika Wydziału do jego ponownego przeanalizowania 
i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu.  
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s 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. „Termomodernizacja budynku warsztatów ZSP  
w Chojnie – docieplenie dachu i wymiana stolarki 
okiennej” (druk nr 11/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 
warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie dachu i wymiana stolarki 
okiennej”. 

 
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.  „Termomodernizacja budynku warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie 
dachu i wymiana stolarki okiennej”  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 121/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja 
budynku warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie dachu i wymiana 
stolarki okiennej”. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy RI.2720.15.2011.SD 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania Aneksu do Porozumienia zawartego z Gminą 
Trzcińsko – Zdrój w/s wspólnej przebudowy drogi powiatowej  
Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko – Zdrój gr. powiatu, na odcinku  
Trzcińsko – Zdrój gr. powiatu (druk nr 12/37). 

 
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 podpisanie Aneksu Nr 1 do 
Porozumienia zawartego w dniu 09.09.2010 r. z Gminą Trzcińsko – 
Zdrój w sprawie wspólnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1384Z 
Kłodowo-Trzcińsko – Zdrój gr. powiatu, na odcinku  Trzcińsko – 
Zdrój gr. powiatu.  Aneks zmienia zapisy Porozumienia w zakresie 
rozliczeń finansowych. Wykonanie powyższego zadania i nadzór nad 
nim powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – 
Trzcińsko-Zdrój – Warnice na odcinku Trzcińsko- Zdrój – granica 
powiatu” (druk nr 13/37).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-
Zdrój – Warnice na odcinku Trzcińsko- Zdrój – granica powiatu”, 
jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy EUROVIA Polska S.A.  
z Gorzowa Wlkp. z oferowaną ceną w wysokości 6 834 755,93 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.09.2011.MI 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania prowadzonego w trybie 
zapytania o cenę oraz podpisanie umowy z Wykonawcą na pełnienie 
funkcji Inspektora nadzoru nad robotami prowadzonymi na 
zadaniu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z 
Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice na odcinku Trzcińsko- 
Zdrój – granica powiatu” o długości 13+125 km oraz zawarcie 
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umowy w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego (druk  
nr 14/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę i podpisał umowę 
z firmą „Komplet Inwest” Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-
Nieboj Sp. J. z  Gorzowa Wlkp. na pełnienie funkcji Inspektora 
nadzoru nad robotami prowadzonymi na zadaniu pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój 
– Warnice na odcinku Trzcińsko- Zdrój – granica powiatu” o długości 
13+125 km za kwotę 78 000,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją  
w/w umowy powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.10.2011.MI 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej 
nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin w miejscowości Przyjezierze” (druk 
nr 15/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej  
nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin w miejscowości Przyjezierze”, 
jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy „TRANS COMPLEX” 
Bartosz Kłossowski z Pyrzyc z oferowaną ceną w wysokości  
62 256,70 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.08.2011.MI 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 16/37). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 122/2011 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
17. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s wyrażenia zgody na dokonanie 
zmian w planie wydatków jednostki na 2011 r. (druk nr 17/37). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zmniejsza się plan 
wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 38 000,00 zł 
(oszczędności w miesiącach styczeń-lipiec), przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz 
zakup energii (zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną  
i wodę).  
 
18. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu  dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 18/37). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, jednogłośnie 
wyrażając zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki 
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o 4 884,22 zł w związku z zrealizowanymi dochodami ponad plan  
z tytułu odsetek bankowych oraz opłat za media wykorzystywane 
przez wychowanków w mieszkaniach chronionych. 
 
19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków  jednostki na 2011 r. 
(druk nr 19/37). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki. Zmniejsza się plan wydatków na 
zakup energii o 5 400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora mieszkań 
chronionych. 
 
20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r. 
(druk nr 20/37). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki   
o  1 037,00 zł, w związku z realizacją projektu „Nauka – Praca –
Wypoczynek”, w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży. 
 
21. 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 21/37). 

 
Zarząd omówił projekt 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. 

 
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 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 123/2011 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. 
 
22. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I 

półrocze 2011 r. (druk nr 21a/37).  
 

Zarząd po omówieniu, przyjął informacj ę z przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2011 r. Informacja  
z wykonania budżetu, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym 
oraz ustawą o finansach publicznych zostanie przekazana radnym 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
23. Rozpatrzenie pisma Kancelarii Prawnej reprezentującej Powiat 

Gryfi ński w/s przeciwko Skarbowi Państwa w związku  
z przekazaniem zadłużonej służby zdrowia (druk nr 21b/37). 

 
Po analizie uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 

w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa w związku z przekazaniem 
zadłużonej służby zdrowia i przedstawionej w tym uzasadnieniu 
argumentacji Zarząd uznał, iż nie widzi celowości wnoszenia skargi 
kasacyjnej. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 
O godz. 1000 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały  
wznowione o godz. 1535 . 
 
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 22/37). 

 
Zarząd omówił projekt 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. 

 
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, 
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Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 124/2011 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. 
 
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2011 rok (druk nr 23/37). 

 
Zarząd omówił projekt 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. 

 
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 125/2011 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2011 rok. 
 
26. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na utworzenie oddziału Technikum 
Ekonomicznego oraz ½ oddziału Technikum Żywienia  
i Gospodarstwa Domowego (druk nr 24/37). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę  
na utworzenie oddziału Technikum Ekonomicznego oraz ½ oddziału 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. 

 
27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie skierowanym do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
z/s w Warszawie dot. odrzucenia zażalenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na 
postanowienie Wojewody odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie 
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stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Starosty Gryfińskiego obejmującej 
przebudowę budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej na przychodnię 
szpitalną w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8.  

2. Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału „KM” i nie wniósł uwag  
w zakresie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na wykonywanie usług  
z zakresu usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego w tym 
zakresie.    

3. Zarząd zapoznał się z zestawieniem zawierającym projekty unijne realizowane 
przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz Wydziały Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 37/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 …………………………….. 


