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Protokół nr 46/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 27 października 2011 r. w godz. od 800 do 1055 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 Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został uzupełniony o następujący punkt: 
     - 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 21a/46), 

 -Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zlecenia  
ułożenia masy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej na nawierzchni 
drogi powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice-Macierz na odcinku ulicy Moryńskiej 
w Mieszkowicach (druk nr 26a/46). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).  

3. Protokół Nr 45/IV/2011 z dnia 20 października 2011 r. został przyjęty 
jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie 

zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
wydatków w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 700,00 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75075 – 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zarząd zobowiązał 
Wydział „FK” do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu 
w tym zakresie. 
 
2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 2/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmniejszenie planu wydatków w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, paragrafie 4120-
Składki na Fundusz Pracy o kwotę 0,56 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 4110-Składki  
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na ubezpieczenia społeczne. Powyższe zmiany dotyczą środków 
przyznanych na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarząd 
zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania projektu uchwały 
Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 3/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu o kwotę 
65 827,77 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w listopadzie  
o 25 000,00 zł i w grudniu o 40 827,77 zł. Zarząd zobowiązał Wydział 
„FK” do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym 
zakresie. 
 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki  
na 2011 r. (druk nr 4/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziele  
801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,  
o kwotę 3 000,00 zł. Zmianę w planie finansowym dokonuje  
się w związku z otrzymaniem dofinansowania przedsięwzięcia  
„4x3 – prosta sprawa” realizowanego przez jednostkę w ramach 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zarząd zobowiązał 
Wydział „FK” do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu  
w tym zakresie. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki  
na 2011 r. (druk nr 5/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przesunięcie kwoty 5 425,82 zł pomiędzy paragrafami  
w obrębie planu wydatków jednostki na 2011 r w celu dostosowania 
planu do rzeczywistych potrzeb jednostki, w związku z realizacją 
projektu pn. „Staże hotelarzy”. Zarząd zobowiązał Wydział „FK”  
do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
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Jednocześnie Zarząd zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli  
o wystąpienie do Dyrektora jednostki w sprawie wykazania imiennego 
osób uczestniczących w realizowanych przez jednostkę projektach  
i otrzymujących z tego tytułu wynagrodzenie. 
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki  
na 2011 r. (druk nr 6/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu planu 
wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – 
Pozostała działalność, paragrafie 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe  
o kwotę 2 816,41 zł, w związku z niewykorzystaniem w 2010 r. środków 
na realizację projektu pn. „Staże hotelarzy”. Zarząd zobowiązał 
Wydział „FK” do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu 
w tym zakresie. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki  
na 2011 r. (druk nr 7/46). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany planu 
finansowego jednostki na 2011 r. w związku z realizacją projektu 
„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego przez wyposażenie 
pracowni szkolnych”, Zarząd jednogłośnie postanowił zmniejszyć plan 
dochodów Powiatu o kwotę 63 164,08 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków szkoły o tę kwotę oraz  
zmniejszyć plan wydatków w/w projektu o kwotę 64 964,08 zł, 
stanowiącego wkład własny Powiatu przy jednoczesnym zwiększeniu 
rezerwy ogólnej budżetu Powiatu o tę kwotę. Zarząd zobowiązał 
Wydział „FK” do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu  
w tym zakresie. 
 Z analizy planu finansowego jednostki wynika, że w niektórych 
rozdziałach posiada rezerwy finansowe. W związku z powyższym 
Zarząd zobowiązał Dyrektora do złożenia wniosku dot. dokonania 
przesunięć środków w ramach własnego planu finansowego, w związku 
z przygotowywanym pomieszczeniem na pracownię stolarską i jego 
wyposażeniem oraz zakupem oleju opałowego. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do wystąpienia  
z pismem do jednostek oświatowych z zapytaniem, kiedy i w jakiej 
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wysokości były dokonywane zmiany wynagrodzeń nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu oraz jakie spowodowało to skutki 
finansowe. Ponadto zobowiązał Wydział do przygotowania informacji 
o ilości pracowników administracji i obsługi, których wynagrodzenie  
od stycznia 2012 r. nie osiągnie kwoty wynagrodzenia minimalnego. 

 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 8/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu  
o kwotę 40 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy  
w październiku. Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
9. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie dotycząca analizy wydatków jednostki przewidywanych 
do końca 2011 r. (druk nr 9/46). 

 
 W/w wniosek został rozpatrzony równolegle z wnioskiem na druku  
nr 7/46. 
 
10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w sprawie zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków 
jednostki na 2011 r. (druk nr 10/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu wydatków jednostki o kwotę 210 000,00 zł (zwiększenie transzy  
w październiku). Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
11. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody  
na dokonanie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostki  
w ramach posiadanego budżetu lub zwiększenia budżetu na 2011 r. 
(druk nr 11/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na dokonanie regulacji wynagrodzeń pracowników 
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jednostki, określając ich wysokość. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
Dyrektora do przedstawienia kalkulacji regulacji wynagrodzeń 
pracowników zgodnie z wytycznymi celem akceptacji. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 
Wydziału „GN” (druk nr 12/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków w dziale  
700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami, paragrafie 4210–Zakup materiałów i wyposażenia 
o kwotę 150 000,00 zł przy zmniejszeniu środków finansowych  
w rozdziale 75020, których dysponentem jest Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji. Powyższa kwota jest niezbędna na zakup 
oleju opałowego do budynków Powiatu znajdujących się w Chojnie 
przy ul. Dworcowej 1 i 3. Zarząd zobowiązał Wydział „FK”  
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
13. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie udzielenia odpowiedzi  

na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie 
kredytu długoterminowego w wysokości do 5 000 000 zł” (druk  
nr 13/46). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu 
nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego  
w wysokości do 5000 000 zł” z dopuszczeniem możliwości podpisania 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665  
ze zmianami). 
 
14. 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 14/46). 
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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 –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 149/2011 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. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 
r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2011 rok (druk nr 15/46). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 150/2011 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2011 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
 
16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu  
do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15 października 2004 r. dotyczący 
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finansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
dla osób niepełnosprawnych (druk nr 16/46). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Konsultant ds. Osób 

Niepełnosprawnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
 – Anna Ilińska. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie Aneksu Nr 9 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia  
15 października 2004 r. w sprawie finansowania kosztów działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,  
w związku ze zmianą adresu siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk”. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Dyrektorowi PCPR w Gryfinie. 

 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk 
nr 17/46). 

 
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 151/2011 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Konsultant ds. Osób 

Niepełnosprawnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
 – Anna Ilińska. 

 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji 

zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków budżetu 
powiatu gryfińskiego, pochodzących z tytułu opłat za korzystanie  
ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w roku 2011 
(druk nr 18/46). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków 
budżetu powiatu gryfińskiego, pochodzących z tytułu opłat  
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych  
w roku 2011. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków budżetu powiatu 
gryfińskiego, pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych w roku 2011 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 152/2011 w sprawie  
realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków 
budżetu powiatu gryfińskiego, pochodzących z tytułu opłat  
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych  
w roku 2011. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa do przedłożenia na kolejne posiedzenie 
informacji dot. podania rodzaju zakupywanego laptopa,  
z wymienieniem oprogramowania i wykazaniem opiekuna oraz osób 
korzystających ze sprzętu (pkt. 12 zestawienia rzeczowo-finansowego 
zadania pn.: „Doświadczenia fizyczne w ochronie środowiska”, 
stanowiącego załącznik nr 1 do w/w uchwały). 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dotyczący wniosku Gminy Gryfino w sprawie zmiany 
zapisów aneksu Nr 1 do porozumienia z dnia 28 lutego 2008 r. oraz 
umowy Nr 5/OŚ/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. o udzielenie Gminie 
pomocy finansowej w latach 2011-2012 na lata 2012-2013 (druk  
nr 20/46). 

 
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 w sprawie zmiany zapisów aneksu Nr 1  
do porozumienia z dnia 28 lutego 2008 r. oraz umowy Nr 5/OŚ/11  
z dnia 31 sierpnia 2011 r. o udzielenie Gminie pomocy finansowej  
w latach 2011-2012, Zarząd jednogłośnie: 
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 nie wyraził zgody na refundowanie z budżetu powiatu nakładów 
finansowych poniesionych przez Gminę Gryfino w 2010 r. i 2011 r.  
na wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego 
oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich i opracowania 
ekspertyzy ornitologicznej w łącznej kwocie 21 475,00 zł, w związku  
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Gryfinie, z uwagi na niezgodność z przyjętymi zasadami; 
 nie wyraził zgody na przedłużenie terminu udzielenia pomocy 
finansowej na w/w zadanie na rok 2013; 
 oczekuje na podpisanie umowy Nr 5/OŚ/11 z dnia 31 sierpnia  
2011 r., celem udzielenia w 2012 r. Gminie pomocy finansowej  
w wysokości do 250 000,00 zł; 
 postanowił, że do tematu niewykorzystanych przez Gminę 
środków finansowych w 2011 r. może powrócić podczas tworzenia 
budżetu Powiatu na rok 2013, w związku z niemożnością określenia 
przyszłej sytuacji finansowej Państwa i Powiatu; 
 zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” do przygotowania pisma 
w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu  
do umowy nr EK/24/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. o wsparcie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jesienny Festiwal Piłki 
Siatkowej Dziewcząt (druk nr 19/46). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę terminu 
realizacji zadania pn. „Jesienny Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt”  
z 10-11 listopada br. na 12-13 listopada br., realizowanego  
na podstawie umowy nr EK/24/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. i podpisał 
Aneks Nr 1 w tym zakresie. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy 
wydawniczej z Drukarnią Grapus sp. z o.o. ze Szczecina na druk 
oraz dostawę 1000 egzemplarzy albumu pt. „Powiat Gryfiński. 
Wędrówka śladami pokoleń” (druk nr 21/46). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy 
wydawniczej nr EK/42/2011 z Drukarnią Grapus sp. z o.o. ze Szczecina 
na druk oraz dostawę 1000 egzemplarzy albumu pt. „Powiat Gryfiński. 
Wędrówka śladami pokoleń”, tj. 60 sztuk do dnia 10 listopada br. oraz 
940 sztuk do dnia 22 listopada br., za kwotę 36 235,50 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

22.  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 21a/46). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2010/2011. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego  
w roku szkolnym 2010/2011w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2010/2011.  
W/w informacja zostanie przedłożona Radnym Rady Powiatu  
w Gryfinie w ustawowym terminie. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki - Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zlecenia wykonania remontu korytarza  
i klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
przy ul. 11 Listopada 16d (druk nr 22/46). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych-Agnieszka Madejak-Saków. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zlecenie Firmie MABUD Maciej Baczkowski Usługi 
Ogólnobudowlane i Wykończeniowe z Lisiego Pola pomalowania 
korytarzy I piętra i klatki schodowej w budynku Starostwa 
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Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d, za kwotę  
9 007,43 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do przygotowania 
na kolejne posiedzenie oferty dot. zlecenia pomalowania pozostałej 
części korytarzy pokrytych boazerią oraz wykonania remontu schodów 
wejściowych przed budynkiem Starostwa. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
24. Wniosek 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 pn. „Dostawę oleju 
opałowego lekkiego”(druk nr 23/46). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Dostawę oleju opałowego lekkiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 153/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawę oleju opałowego 
lekkiego”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych-Agnieszka Madejak-Saków. 

 
25. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

wyrażenia zgody na zlecenie zakupu piasku do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych (druk nr 25/46). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami-Arkadiusz Durma. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie Szczecińskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych S.A. ze Szczecina dostawy piasku do zimowego 
utrzymania dróg w ilości do 630 ton, do kwoty 10 073,70 zł brutto. 
 
26. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice – Macierz na ulicy Moryńskiej 
w Mieszkowicach o pow. 540 m2 (druk nr 26/46). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie MALDROBUD  
Sp. Jawna z Myśliborza poprawy systemu odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice-Macierz, na odcinku ulicy 
Moryńskiej w Mieszkowicach o pow. 540 m2, poprzez wykonanie 
warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, za kwotę 
30 000,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza  
się Wydziałowi „ZD”. 
 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

zlecenia ułożenia masy wyrównawczej z mieszanki mineralno-
bitumicznej na nawierzchni drogi powiatowej Nr 1424Z 
Mieszkowice-Macierz na odcinku ulicy Moryńskiej  
w Mieszkowicach (druk nr 26a/46). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie MALDROBUD  
Sp. Jawna z Myśliborza wykonania warstwy wyrównawczej  
z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1424Z 
Mieszkowice-Macierz, na odcinku ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach,  
w celu nadania profilu umożliwiającego właściwe odprowadzenie wód 
opadowych z jezdni, za kwotę 8 610,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją 
w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec, na odcinku około  
210 m, od skrzyżowania z DP Nr 1352Z Kołowo - Binowo (druk  
nr 27/46). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie Usługi Budowlane 
Ambroziak Jan z Gryfina naprawy oraz udrożnienia istniejących 
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urządzeń odwadniających, powodujących miejscowe zastoiska wód  
na drodze powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec, na odcinku  
210 m, od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1352Z Kołowo-Binowo,  
za kwotę 13 284,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie na odcinku Dołgie – 
Sobiemyśl o długości około 295 m.(druk nr 28/46). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie Usługi Budowlane 
Ambroziak Jan z Gryfina naprawy oraz udrożnienia istniejących 
urządzeń odwadniających, powodujących miejscowe zastoiska wód  
na drodze powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie na odcinku Dołgie – 
Sobiemyśl o długości około 295 m, za kwotę 18 942,00 zł brutto. Nadzór 
nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
30. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

podpisania zleceń na opracowanie programów inwestycyjnych  
i analiz ekonomicznych dla planowanych inwestycji drogowych pod 
nazwą: 

a) Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy 
miasta Mieszkowice; 

b) Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej, Żółkiewskiego 
i Dworcowej w Chojnie (druk nr 24/46). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie „Komplet Inwest”  
Sp. Jawna z Gorzowa Wlkp. opracowania programów inwestycji oraz 
analiz ekonomicznych efektywności zadań pn. Przebudowa ulicy 
Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice oraz 
przebudowa ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej, Żółkiewskiego  
i Dworcowej w Chojnie, za łączną kwotę 20 000,00 zł brutto. 
 

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

 
31. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
- brak; 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 46/IV/2011. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz________________________________   
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