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Protokół nr 44/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 12 października 2011 r. w godz. od 800 do 940 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 43/IV/2011 z dnia 5 października 2011 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 
2011 r. (druk nr 1/44). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków 
jednostki o 37 399,11 zł, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe 
dla pracowników jednostki.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w sprawie przesunięcia środków finansowych w zakresie zadań 
realizowanych przez Wydział „ZD” (druk nr 2/44). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, dla których dysponentem jest 
Naczelnik Wydziału „OŚ”, polegającej na przesunięciu kwoty  
200 000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60014 z § 4300 do § 6050 na 
zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział „ZD”. 
 
3. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 3/44). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na  przesunięcie wydatków budżetowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w listopadzie  
o 3 255 174,42 zł  oraz w grudniu o 3 141 394,60 zł kosztem 
niewykorzystanych transz od maja do września br. 
 
4. 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 4/44). 

 
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 143/2011 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. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych powiatu użytkowanych przez zlikwidowany 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (druk nr 5/44). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację zużytego składnika majątku 
ruchomego po zlikwidowanym zakładzie opieki zdrowotnej, zgodnie  
z propozycją wymienioną w protokole nr 2/2011 z przeprowadzonej 
oceny składnika majątku ruchomego z dnia 26.09.2011 r. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „OR” i „GN”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dotyczący wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody 
na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo  
dla ucznia kl. III LO (druk nr 6/44). 

 
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 orzeczeniem Nr 25/11/12  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie na nauczanie indywidualne ucznia klasy III LO  
w wymiarze 16 godzin tygodniowo od dnia 01.10.2011 r.  
do 01.04.2012 r. Wykonanie powyższego zadania powierza się 
Wydziałowi „EK” oraz Dyrektorowi szkoły.  
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 
Gryfińskiego w roku szkolnym 2010/2011 (druk nr 7/44). 

 
Zarząd po omówieniu i wprowadzeniu poprawek do Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku 
szkolnym 2010/2011 jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału 
„EK” do przedstawienia uzupełnionego projektu uchwały w tym 
zakresie na kolejnym posiedzeniu. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju 
oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2016 
(druk nr 8/44). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii 
rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2012-2016. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oświaty 
ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2016 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
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Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 144/2011 w sprawie 
powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju 
oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2016. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
9. 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 materiałów biurowych dla 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 9/44). 

 
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, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 
o cenę pn. „Dostarczanie materiałów biurowych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”, jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy 
Biuro Plus Kitta i Spółka Sp. J. ze Szczecina z oferowaną ceną  
w wysokości do 70 331,12 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.2720.19.2011.SD 
 

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

– Jan Podleśny. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na 
dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 10/44). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma    
 

Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji 
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ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż 
kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 145/2011 w sprawie 
powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na 
dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy 
ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów 
oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk  
nr 11/44). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu 
przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż 
kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej 
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 
Świętych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 146/2011 w sprawie 
określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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12. Wniosek Inspektora - Koordynatora ds. Służby Zdrowia w sprawie 
wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego  
w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 roku, sygn. akt I ACA 154/11 
(druk nr 12/44). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor – Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Inspektora-Koordynatora Ochrony 
Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na wniesienie 
skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 
26 maja 2011 roku, sygn. akt I ACA 154/11 w sprawie przeciwko 
Skarbowi Państwa w związku z przekazaniem zadłużonej służby 
zdrowia oraz na wniesienie opłaty sądowej od skargi kasacyjnej  
w wysokości 10 000,00 zł. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza 
się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor – Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 

 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr CCXVII/491/2011 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 października 2011 r.  
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Powiat 
Gryfiński. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem zawierającym informacje z przeprowadzonej przez 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie kontroli w internacie przy ZSP Nr 2 w Gryfinie 
w dniu 7 września 2011 r. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 44/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 …………………………….. 


