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Protokół nr 40/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 19 września 2011 r. w godz. od 1430 do 1540 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 Gryfiński – 
 Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz 
 zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został uzupełniony o następujące punkty: 
    - Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

 w/s zmian w palnie wydatków jednostki na 2011 r. (druk nr 3a/40).  
 - Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  

 w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2011 r. (druk nr 3b/40). 
 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
 zał. nr 2).    

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk  
nr 1/40). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania 
wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 131/2011 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. 

 



 2

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
2. 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 m. Przyjezierze” (druk nr 2/40). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, na 

podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 „MALDROBUD” Sp. J.  
z Myśliborza z oferowaną ceną w wysokości 74 123,00 zł brutto. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” i FK” do 
przedstawienia ewentualnie koniecznych zmian w budżecie,  
w ostateczności finansowanie odbędzie się poprzez rozwiązanie części 
rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Nadzór nad realizacją 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 

 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do wystąpienia  

z pismem do Agencji Nieruchomości Rolnych JGZ w Gryfinie  
o podjęcie niezwłocznych działań w celu udrożnienia rurociągu 
melioracyjnego w m. Rosnówek (Gmina Trzcińsko-Zdrój) w efekcie 
czego doszło do zalania drogi powiatowej i tym samym zagrożenia dla 
użytkowników drogi. W przypadku niewypełnienia obowiązków przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych względem utrzymania urządzeń 
melioracyjnych w m. Rosnówek do zawiadomienia odpowiednich 
organów. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaopiniowania projektu „Studium Ochrony Przeciwpowodziowej 
Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 3/40). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zaopiniowania projektu „Studium ochrony 
przeciwpowodziowej powiatu gryfińskiego”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu „Studium ochrony przeciwpowodziowej powiatu 
gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu „Studium ochrony 
przeciwpowodziowej powiatu gryfińskiego”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuści Naczelnik Wydziału Zarządzania 

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

 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w palnie wydatków jednostki na 2011 r. (druk 
nr 3a/40).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki na zadania własne o 46 000,00 zł     
i na zadania zlecone  o 3 760,00 zł. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2011 r. 
(druk nr 3b/40). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki między rozdziałami 80130-Szkoły 
zawodowe a 80195-Pozostała działalność o 130 000,00 zł. W związku  
z włączeniem do budżetu środków na realizację projektu „Staże 
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gastronomów” wyprowadza się zaangażowane środki własne. Nadzór 
nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
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 4/40). 

 
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 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 132/2011 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. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2011 rok (druk nr 5/40). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok. 
 
8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 40/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 …………………………….. 


