
 1

Protokół nr 41/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 22 września 2011 r. w godz. od 1000 do 1130 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 następujący punkt: 
    - Zapoznanie się z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie  

dot. podjęcia Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta 
Gryfino – Park Miejski (druk nr 11/41). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).    

3. Protokół Nr 39/IV/2011 z dnia 15 września 2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie 
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

   
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dotyczący wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na 
nauczanie indywidualne w wymiarze po 16 godzin tygodniowo  
dla 3 uczniów klas II LO (druk nr 1/41). 

 

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 po zapoznaniu się z orzeczeniami o potrzebie 
indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie na 
nauczanie indywidualne 3 uczniów klasy II LO w wymiarze 16 godzin 
tygodniowo. Dla uczniów: z orzeczeniem Nr 6/11/12 od dnia 07.09.2011 
r. do 31.12.2011 r., z orzeczeniem Nr 2/11/12 od dnia 01.09.2011 r. do 
30.06.2012 r., z orzeczeniem Nr 4/11/12 od dnia 01.09.2011 r. do 
30.06.2013 r. Wykonanie powyższego zadania powierza się Wydziałowi 
„EK” oraz Dyrektorowi szkoły.  
 
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie wraz z opinią Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia zgody na 
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zwolnienie nauczyciela języka angielskiego z opłat czynszu za 
wynajmowane mieszkanie znajdujące się w Internacie szkoły (druk 
nr 2/41). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz opinią Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
dot. zwolnienie nauczyciela języka angielskiego z opłat czynszu za 
wynajmowane mieszkanie znajdujące się w Internacie szkoły, Zarząd 
jednogłośnie postanowił: 

- nie wyrazić zgody na zwolnienie nauczyciela języka angielskiego 
z opłat czynszu za wynajmowane mieszkanie znajdujące się  
w Internacie szkoły, 

- obniżyć stawkę czynszu najmu mieszkania dla w/w nauczyciela  
w wysokości 1 zł/m2 plus media na czas określony od 01.09..2011 r. do 
31.08.2012 r. 

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „GN” 
oraz Dyrektorowi szkoły.  

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

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 
Daleszewo, gmina Gryfino, z przeznaczeniem na cele rolne (druk  
nr 3/41). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę  na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej numerem działki 335/1, położonej w obrębie Daleszewo, 
gmina Gryfino, z przeznaczeniem na cele rolne, na czas oznaczony od 
01.10.2011 r. do 30.09.2014 r. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie 
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wykonania windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach (druk nr 4/41). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, dot. wniosku Prezesa 
Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej 
w Dębcach, Zarząd poparł konieczność wykonania nowej windy  
dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu i wniósł  
o przedstawienie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem, które 
to dokumenty  określą koszty przyszłej inwestycji. Po przedstawieniu 
informacji o kosztach i ewentualnych środkach zewnętrznych, Zarząd 
zdecyduje o możliwości częściowego wsparcia finansowego projektu. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja 
budynku warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie dachu  
i wymiana stolarki okiennej” (druk nr 5/41). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński  
 oraz Podinspektor Jerzy Sawicki.. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku 
warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie dachu i wymiana stolarki 
okiennej”, jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy Spółdzielnia 
Rzemieślnicza Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych UNIWERSAL 
z Dębna z oferowaną ceną w wysokości 147 879,23 zł brutto. 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.2720.15.2011.SD 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Roboty 
dodatkowe - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru  
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w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 
Listopada 16d w Gryfinie” (druk nr 6/41). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z protokołami 
konieczności, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na 
zdanie pn.: „Roboty dodatkowe - zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie”, jednogłośnie zlecając ich 
wykonanie firmie Handlowo-Usługowej GEKO z Pyrzyc za kwotę  
58 775,71 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 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.2720.20.2011.SD 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie terminu wykonania inwestycji pn. „Zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń parteru w budynkach Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie” 
(druk nr 7/41). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. wniosku Wykonawcy firmy Handlowo-
Usługowej GEKO z Pyrzyc, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
przedłużenie do dnia 31.10.2011 r. terminu wykonania inwestycji  
pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynkach 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d  
w Gryfinie” i podpisał aneks do umowy w tym zakresie. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński  
oraz Podinspektor Jerzy Sawicki. 

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk 
nr 8/41). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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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 –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 133/2011 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. 
 

9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 9/41). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki o 38 920,00 zł,                     
z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni gastronomicznej i zakup 
pomocy dydaktycznych, w związku z utworzeniem Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej, kształcącej uczniów w zawodach kucharz 
małej gastronomi i malarz tapeciarz. Zarząd zobowiązał Wydział 
„FK” do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym 
zakresie. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 
2011 r. (druk nr 10/41). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
dokonanie przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami  
w obrębie plan wydatków jednostki kwoty 19 591,89 zł. Zarząd 
zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w tym zakresie. 
 
11.  Zapoznanie się z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Gryfinie dot. podjęcia Uchwały w/s przystąpienia do 
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sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – 
Park Miejski (druk nr 11/41). 

 
 Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
Po zapoznaniu się z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Gryfinie dot. podjęcia Uchwały Nr X/89/11 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park 
Miejski, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Kancelarię Prawną 
Starostwa Powiatowego do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej  
w Gryfinie w terminie wynikającym z przepisów prawa. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „AB”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 

 i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 41/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 …………………………….. 


