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Protokół nr 43/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 5 października 2011 r. w godz. od 730 do 945 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 przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).    
3. Protokół Nr 42/IV/2011 z dnia 29 września 2011 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie wraz z opinią Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wynajem sali 
gimnastycznej (druk nr 1/43). 

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 2 w Gryfinie oraz opinią Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd 
ustalił stawkę najmu sali gimnastycznej w wysokości 30,00 zł netto za 
godzinę z tym wyjątkiem, że dla Klubów i Stowarzyszeń 
zarejestrowanych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki         
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, których statutowym założeniem 
jest prowadzenie całorocznej działalności z dziećmi i młodzieżą do  
25 roku życia, w grupach zorganizowanych nie mniejszych niż 12 osób  
oraz podmiotom działającym w innych formach prawnych 
zajmującym się pracą z dziećmi i młodzieżą do 25 roku życia  
w zakresie sportu, Zarząd mając na uwadze wspieranie sportu poprzez 
tworzenie warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających jego 
rozwojowi, ustalił stawkę 3,00 zł netto za godzinę. Jednocześnie Zarząd 
wskazał, aby przy wyborze grup korzystających z sali gimnastycznej  
sprawdzać czy posiadają one niezbędne ubezpieczenia. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dotyczący:  

a) ustalenia wysokości nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej w 2011 r.,  

b) rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Starosty 
Gryfińskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński,  

c) wytypowania dyrektorów jednostek oświatowych do 
nagrody Starosty Gryfińskiego(druk nr 2/43). 

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, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość 
nagrody Starosty Gryfińskiego oraz zatwierdził listę dyrektorów  
i nauczycieli, którym przyznano nagrody  Starosty Gryfińskiego  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 31 200,00 zł. 
W/w środki będą pochodziły ze środków zaplanowanych w budżecie 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz z rezerwy 
celowej. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w sprawie dofinansowania wyjazdu zawodniczek 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Kamikaze na Mistrzostwa 
Europy Karate (druk nr 3/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie nie wyrażając 
zgody na dofinansowanie wyjazdu zawodniczek Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Kamikaze na Mistrzostwa Europy Karate z uwagi na to,  
iż wniosek wpłynął pod koniec roku budżetowego a zaplanowane 
środki finansowe zostały zaangażowane na cele zgodnie z wcześniej  
złożonymi wnioskami. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna w sprawie 
wspólnego wykonania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
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na ulicach Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie, w rejonie szkoły 
oraz dworca autobusowego” (druk nr 4/43). 

 
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 porozumienia z Gminą 
Chojna w sprawie wspólnego wykonania zadania pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu na ulicach Żółkiewskiego i Dworcowej  
w Chojnie, w rejonie szkoły oraz dworca autobusowego”. Powiat 
planuje złożyć wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój  
w zakresie przebudowy w/w ulic. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 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 na „Udzielenie kredytu 
długoterminowego w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł” 
(druk nr 5/43). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Inspektor 

 – Stojan Diakowski. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Udzielenie kredytu długoterminowego  
w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł”. 

 
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 na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty  
5 000 000,00 zł” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 141/2011 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu 
długoterminowego w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł”. 

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 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa wraz z montażem mebli 
biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 6/43). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 
o cenę pn.: „Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”, jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy 
CUBICA be designer ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 
89.495,94 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.2720.18.2011.SD 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Sporządzanie 
i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” (druk nr 7/43). 

 
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.: „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie”, jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy 
ESPANA S.C. T. Prajs, A. Andrejczyk z Gryfina. Oferowana cena 
wynosiła 9,00 zł brutto  za jedno całodzienne wyżywienie, w tym 6,50 zł 
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brutto cena wsadu do kotła. 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.2720.17.2011.SD 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego przy  
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie docieplenia ścian, 
stropodachu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej” (druk  
nr 8/43). 

 
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 
Szpitala Powiatowego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie 
docieplenia ścian, stropodachu i wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej”, jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy Zakład 
Budowlany inż. Zbigniew Olejnik z Kłodawy z oferowaną ceną  
w wysokości 438.813,03 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.2720.16.2011.SD 
 

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

 – Stojan Diakowski. 

 
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wniosku rodzica w sprawie umorzenia zaległości za 
pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
(druk nr 9/43). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył pracownik Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marcin Bołbot. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wniosku rodzica w sprawie 
umorzenia zaległości za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na 
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umorzenie zaległości, natomiast wyraził zgodę na rozłożenie spłaty 
zadłużenia na raty (23 miesiące po 30 zł, 1 miesiąc 24,14 zł).  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła pracownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marcin Bołbot. 
 
10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2011 (druk nr 10/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na  przesunięcie wydatków budżetowych jednostki w obrębie 
własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie w grudniu o kwotę  
15 000,00 zł kosztem niewykorzystanej transzy sierpniowej.  
 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2011 (druk nr 11/43). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki o kwotę 2 955,46 zł z przeznaczeniem na olej opałowy. 
Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania projektu uchwały 
Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2011 (druk nr 12/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 39 776,91 zł. Kwota 
zwiększenia stanowi środki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 
80134-Szkoły zawodowe specjalne.  
 
13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2011 (druk nr 13/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
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zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie  
o 6 929,87 zł i z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza o 12 533,74 zł plan wydatków jednostki,  
z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla 
pracowników Ośrodka (nagrody w rozdziale 80102-Szkoły 
podstawowe specjalne zostały wypłacone w marcu i sierpniu, dlatego 
zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale, jednocześnie 
zwiększając wynagrodzenia w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe 
specjalne). 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 14/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę 
na  przesunięcie wydatków budżetowych jednostki w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w październiku  
i w listopadzie po 70 000,00 zł  oraz w grudniu o 71 200,00 zł  
kosztem niewykorzystanej transzy sierpniowej w wysokości  
80 000,00 zł i wrześniowej w wysokości 131 200,00 zł. 
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 
2011 r. (druk nr 15/43). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę  na dokonanie zmian w planie projektu „WAVE-Woda-Aqua-
Viz-Everywhere” o 2 521,00 zł, w celu dostosowania planu wydatków 
do rzeczywistych potrzeb projektu.  
 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 
2011 r. (druk nr 16/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie projektu „Staże gastronomów” o 3 847,50 zł, w celu 
dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb projektu. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 
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Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2011 rok (druk nr 17/43). 

 
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 142/2011 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 
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 43/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 …………………………….. 


