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Protokół nr 45/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 20 października 2011 r. w godz. od 800 do 1110 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: 
      -Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący 

wniosku komitetu organizacyjnego ogólnopolskiego X Festiwalu Piosenki 
Angielskiej EYE oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej w sprawie zmiany 
przeznaczenia dofinansowania w/w Festiwalu (druk nr 12a/45). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).    

3. Protokół Nr 44/IV/2011 z dnia 12 października 2011 r. został przyjęty 
 jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

podpisania zleceń na opracowanie programów inwestycyjnych  
i analiz ekonomicznych dla planowanych inwestycji drogowych  
pn: Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy 
miasta Mieszkowice oraz Przebudowa ulic Jagiellońskiej, 
Słowiańskiej, Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie (druk nr 1/45). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma    
 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek w sprawie podpisania 
zleceń na opracowanie programów inwestycyjnych i analiz 
ekonomicznych dla planowanych inwestycji drogowych  
pn: Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta 
Mieszkowice oraz Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej, 
Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie rozpatrzy w późniejszym 
terminie, po zebraniu dodatkowych ofert w tym zakresie. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1374Z Baniewice - Chojna w obrębie m. Grzybno 
(druk nr 2/45). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  zlecenie firmie Usługi 
Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska wykonania odwodnienia 
drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice - Chojna w obrębie m. Grzybno 
za kwotę 13 284,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1391Z Chojna – Krzymów, w m. Krzymów (druk  
nr 3/45). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  zlecenie firmie 
MULTIPOL z Chojny wykonania odwodnienia drogi powiatowej  
Nr 1391Z Chojna – Krzymów, w m. Krzymów za kwotę 12 000,00 zł 
brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi 
„ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2011 (druk nr 4/45). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przesunięcie kwoty 1 700,00 zł pomiędzy działami w obrębie 
planu  finansowego wydatków budżetowych jednostki. Zarząd 
zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w tym zakresie. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 
rok 2011 (druk nr 5/45). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, oraz po zapoznaniu z informacją Skarbnika 
Powiatu z dokonanej analizy planu finansowego jednostki na 2011 rok, 
Zarząd jednogłośnie wskazał, iż Dyrektor jednostki może dokonać 
przesunięcia wnioskowanej kwoty w wysokości 9 146,00 zł w obrębie 
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posiadanego planu finansowego. W związku z powyższym koniecznym 
jest złożenie ponownie wniosku w tym zakresie. 
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 6/45). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, oraz po zapoznaniu  
z informacją Skarbnika Powiatu z dokonanej analizy planu 
finansowego jednostki na 2011 rok, Zarząd jednogłośnie postanowił 
zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych jednostki o kwotę 
15 906,62 zł. Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2011 (druk nr 7/45). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na przesunięcie kwoty 39 375,00 zł pomiędzy paragrafami w obrębie 
planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.    
 
8. 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 8/45). 

 
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 147/2011 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. 

 
9. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wynajmu 
pokoi w internacie (druk nr 9/45). 

 
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  Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego, 
Zarząd przyjął bez zastrzeżeń informację w zakresie wynajęcia dwóch 
pokoi w internacie dla wolontariuszy w związku z realizacją projektu 
„Młodzież w działaniu. Wolontariat Europejski”. 
 
10. Wniosek Radcy Prawnego dotyczący akceptacji warunków 

ewentualnej ugody w sprawie zgłoszonych roszczeń regresowych  
z tytułu szkody wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego  
w Szczecinie z dnia 16.09.2010 r., Sygn. Akt I C 172/07 (druk  
nr 10/45). 

 
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 Radcy Prawnego, Zarząd 

jednogłośnie zaakceptował warunki ewentualnej ugody w sprawie 
zgłoszonych roszczeń regresowych z tytułu szkody wynikającej  
z wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 16.09.2010 r.,  
Sygn. Akt I C 172/07. 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 oraz Inspektor – 

Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Klubu Sportowego ENERGETYK  
w sprawie sfinansowania zakupu dresów dla zawodników II ligi 
piłki ręcznej (druk nr 11/45). 
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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, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Sportowego 
ENERGETYK, większością głosów wyrażając zgodę na sfinansowanie 
zakupu dresów, z uzgodnionym znakiem promującym Powiat 
Gryfiński, dla zawodników II ligi piłki ręcznej za kwotę 2 400,00 zł. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2012” (druk nr 12/45). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd przyjął jednogłośnie z poprawkami załącznik do 
projektu  uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2012”, ogłaszając przeprowadzenie konsultacji 
społecznych w zakresie w/w Programu. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dotyczący wniosku komitetu organizacyjnego 
ogólnopolskiego X Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE oraz 
Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej  w sprawie zmiany 
przeznaczenia dofinansowania w/w Festiwalu (druk nr 12a/45). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z wnioskiem komitetu organizacyjnego 
ogólnopolskiego X Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE w Widuchowej, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia 
dofinansowania w/w Festiwalu. Kwotę 2000,00 zł przeznacza się na 
zakup plakatów, broszur i statuetek. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zlecenia wykonania aneksu do projektu 
architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 
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budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 13/45). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków, Zastępca 
Naczelnika Wydziału – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie Piotr Fiuk Pracownia Architektoniczna ze Szczecina 
wykonania aneksu do projektu architektonicznego przebudowy, 
nadbudowy i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części 
obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie. W późniejszym 
terminie, po zebraniu dodatkowych informacji, Zarząd uściśli zakres 
robót w zakresie budynku „D”. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
15. 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 na „Dostarczenie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” (druk 
nr 14/45). 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostarczenie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”. 

 
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 „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 148/2011 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostarczenie materiałów 
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eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”. 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.272.21.2011.SD 
 
16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia projektu analizy 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 15/45). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po wprowadzeniu poprawek, Zarząd przyjął 
dokumentację zawierającą analizę Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego, która zostanie przedłożona 
Radzie Powiatu w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków oraz Zastępca Naczelnika 

Wydziału – Andrzej Krzemiński. 

 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się pismem Wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

i zobowiązał Wydział „OŚ” do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w zakresie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
dot. opracowania rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki 
Odry. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem WUP w Szczecinie dot. wniosku POKL/1/6.2/33/11, 
złożonego przez PUP w Gryfinie, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i został 
przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.  

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 45/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 …………………………….. 


