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Protokół nr 39/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 15 września 2011 r. w godz. od 800 do 1000 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 – Wicestarosta Jerzy 
 Miler. 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 38/IV/2011 z dnia 8 września 2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie 
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 
Wydziału „GN” (druk nr 1/39).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan 
wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85195-Pozostała 
działalność o kwotę 5 400,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie 
finansowania zobowiązań wynikających z pracy wydziału. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „GN”. 
 
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 2/39). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu wydatków jednostki o 3 973,88 zł,  
z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla nauczycieli 
prowadzących zajęcia na kursach zawodowych uczniów. Kwota 
2 491,77 zł pochodzi ze zmniejszenia paragrafów płacowych 4010- 
Wynagrodzenia osobowe pracowników i 4040-Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, kwota  1 482,11 zł z rezerwy ogólnej Powiatu. 
Po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu środki finansowe  
w wysokości 1 482,11 zł wrócą na rezerwę ogólną budżetu powiatu. 
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Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i  Dyrektorowi jednostki. 
 
3. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 3/39). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę  
7 625,65 zł. Środki pochodzą z otrzymanej nagrody, zasiłków 
pogrzebowych i przeznacza się je na zwiększenie planu wydatków                           
w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK” i  Dyrektorowi 
jednostki. 
 
4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 4/39). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na dokonanie zmian w planie wydatków jednostki o 49 982,00 zł. 
Kwotę zwiększeń stanowią środki na wynagrodzenia bezosobowe i na 
składki na Fundusz Pracy. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i  Dyrektorowi jednostki. 
 
5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w sprawie zwiększenia w planie wydatków oraz zmiany 
w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. (druk  
nr 5/39). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie zmian w planie wydatków jednostki o 5 248,00 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Kwota 4 544,00 zł 
pochodzi ze zmniejszenia w paragrafie 4040-Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, kwota 704,00 zł z rezerwy celowej w dziale  
854-Edukacyjna opieka wychowawcza. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK” i  Dyrektorowi jednostki. 
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6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia kierunków polityki bud żetowej do opracowania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk nr 6/39). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia kierunków polityki bud żetowej do opracowania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki bud żetowej do 
opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 
 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na 
prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży (druk  
nr 7/39). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd  zapoznał się ze sprawozdaniem za I półrocze 
2011r. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Szczecinie z wykonania 
zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym placówek wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym i przyjął je bez uwag. 
 

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

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w sprawie dofinansowania organizacji podsumowania 
Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 8/39). 
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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 dot. wniosku Zast ępcy Dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na  dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł organizacji 
podsumowania Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół 
Powiatu Gryfińskiego. Wykonanie powyższego zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych  
na obszarze Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/39). 

 
Po rozpatrzeniu wniosków, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość 

dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych  
na obszarze Powiatu Gryfińskiego. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego? 
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na 
realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego. 
 
10. Wniosek Inspektora-Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczący 

wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego  
w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt I ACA 154/11 (druk 
nr 10/39). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Inspektora-Koordynatora Ochrony 

Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd zmienił decyzję podjętą na posiedzeniu  
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w dniu 25 sierpnia 2011 r., jednogłośnie  wyrażając zgodę na 
wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego  
w Szczecinie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa w związku  
z przekazaniem zadłużonej służby zdrowia. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie rozpatrzenia ofert i podpisania 
umów na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży 
elektrycznej i sanitarnej nad inwestycją pn. „Przebudowa  
ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na 
cele usług rehabilitacyjno-terapeutycznych mieszkańców DPS  
w Nowym Czarnowie” (druk nr 11/39). 

 
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, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umów na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług 
rehabilitacyjno-terapeutycznych mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie”: 

-  w branży elektrycznej z Wykonawcą Projektowanie i Nadzór 
Robót Elektrycznych, Ryszard Sznigir z Gryfina za kwotę 8 610,00 zł 
brutto, 
- w branży sanitarnej z Wykonawcą Nadzór-Projektowanie-
Kosztorysowanie-Wykonawstwo Sieci i Instalacji Sanitarnych, 
Krzysztof Parys z Chojny za kwotę 6 150,00 zł brutto. 
 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – zapytanie o cenę,  
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 
materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 12/39).  

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
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Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa materiałów 
biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler:: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.  „Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za -  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 129/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów 
biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”.  Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.18.2011.SD 
 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Sprzątanie 
poremontowe w budynku przy ul. 11 Listopada 16d Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” dotychczasowemu wykonawcy – Firmie 
WISAG POLSKA Sp. z o.o. (druk nr 13/39). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie  
pn. „Sprzątanie poremontowe w budynku przy ul. 11 Listopada 16d 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” dotychczasowemu wykonawcy – 
Firmie WISAG POLSKA Sp. z o.o., za kwotę 2 023,35 zł brutto,  
i zatwierdził protokół w tym zakresie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
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.: „Remont 
cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych  
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w październiku 2011 roku, z podziałem na 4 zadania: 
zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - 
gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 14/39). 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych w październiku 2011 roku, z podziałem na 4 zadania: 
zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: 
Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, 
zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler:: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.  „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w październiku 2011 roku,  
z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie  
i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice”  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za -  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 130/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy grysami  
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w październiku 2011 roku,  
z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare 
Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – 
gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, 
Moryń i Mieszkowice” 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.272.11.2011.MI 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego 
z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu (druk nr 15/39). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
Zarząd omówił i wprowadził poprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawką projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 
wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu? 
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
16. Informacja Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego dotycząca 

zaopiniowania Studium Ochrony Przeciwpowodziowej przesłanego 
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego  – Waldemar Derkacz oraz Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 
– Kazimierz Kaźmierczak. 

 
Zarząd po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez 

Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych – Kazimierza Kaźmierczak 
n/t zaopiniowania projektu „Studium ochrony przeciwpowodziowej 
Powiatu Gryfińskiego”, przyjął przedmiotowy projekt bez uwag  
i zobowiązał Wydział „ZK” do przygotowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w tym zakresie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuści Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego  – Waldemar Derkacz oraz Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych  

– Kazimierz Kaźmierczak. 

 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 39/IV/2011. 
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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 …………………………….. 


