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Protokół nr 48/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 8 listopada 2011 r. w godz. od 845 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 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 47/IV/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. podpisania porozumienia w/s rozliczenia kosztów parkingu 
strzeżonego z firmą „Progres” Sp. z o.o. z Chojny oraz wyrażenie 
zgody na zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 1/48). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska  
oraz Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu, jednogło śnie wyrażając zgodę na 
podpisanie porozumienia z firmą „Progres” Sp. z o.o. z Chojny  
w sprawie zapłaty kosztów parkingu strzeżonego w wysokości 
48 541,00 zł. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w dziale 750, rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 
48 541,00 zł oraz zobowiązał Kancelarię Prawną Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie do skierowania pozwu do Sądu Cywilnego 
przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę części w/w kosztów. Nadzór 
nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „KM”  
i Wydziałowi „FK”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska. 

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyj ęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2012” (druk nr 2/48). 
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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, Zarz ąd przyjął jednogłośnie protokół z przebiegu  
i wyników konsultacji  „Programu współpracy Powiatu Gryfi ńskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2012”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem 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”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. 

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.   

  
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s przesunięcia środków finansowych pozostałych na 
zadaniach, które nie zostaną wykonane w roku 2011 – na zadania 
realizowane przez wydział „ZD” w roku bieżącym (druk nr 3/48). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
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 łącznej kwoty 
638 000,00 zł z działów:  
- 801 rozdział 80195 § 6050 – kwoty 338.864 zł 
- 854 rozdział 85495 § 6050 – kwoty 200.000 zł 
- 900 rozdział 90095 § 2360 – kwoty 99.136 zł 
do działu 600 w następujący sposób: 
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- rozdział 60014 § 6050 – kwoty 318.000 zł 
- rozdział 60014 § 4270 – kwoty  240.000 zł 
- rozdział 60014 § 4300 – kwoty 80.000 zł 
 

W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na zadania 
realizowane przez Wydział „ZD”. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałom „FK”, „O Ś” i „ZD”. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wystosowania apelu do Premiera i członków rządu RP o pracowanie 
rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki 
Odry (druk nr 4/48).  

 
Zarząd omówił i wprowadził poprawki w nazwie oraz w treści 

projektu uchwały Rady Powiatu, który otrzymał brzmienie „w sprawie 
poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczącego 
opracowania rządowego programu systematycznego pogłębiania 
koryta rzeki Odry”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawkami projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
dotyczącego opracowania rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry”? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego dotyczącego opracowania rządowego programu 
systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry”. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie licencji  
i użytkowania systemu Środki Trwałe-2 w wersji WINDOWS (druk 
nr 5/48). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz,  Kierownik Referatu 
Informatyki  – Waldemar Trzeciak. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
dla Dyrektora na zawarcie umowy z Zakładem Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z Koszalina w sprawie licencji  
i użytkowania systemu Środki Trwałe-2 w wersji WINDOWS do dnia 
30.09.2014 r. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz, Kierownik Referatu Informatyki – 

Waldemar Trzeciak. 

 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s 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 pn. „Dostawa 
fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 6/48). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński, 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

  
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. zatwierdzenia 
trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu 
osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd 
jednogłośnie postanowił, iż przedmiotowy wniosek rozpatrzy na 
kolejnym posiedzeniu, po uzupełnieniu przez Wydział „OR” SIWZ  
w tym zakresie. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałom „RI” i „OR”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.23.2011.SD 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – z wolnej reki,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) wyniku negocjacji oraz zawarcie umowy na zamówienie 
uzupełniające dot. wykonywania stałych prac 
porządkowych na parterze budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d (druk  
nr 7/48). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową, Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz zatwierdził wynik negocjacji wyrażając zgodę na 
zawarcie umowy na zamówienie uzupełniające dot. wykonywania 
stałych prac porządkowych na parterze budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d, z firmą WISAG 
POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina na okres od 15.11.2011 r.  
do 31.12.2011 r. za kwotę 1 798,30 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.2720.22.2011.SD 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński, 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wniosku 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – 
Park Miejski (druk nr 8/48).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
Po zapoznaniu się projektem  uchwały w sprawie wniosku do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski, 
Zarząd jednogłośnie wprowadził zmiany i zobowiązał Naczelnika 
Wydziału do ich naniesienia i przedstawienia poprawionego projektu 
uchwały na kolejnym posiedzeniu. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „AB”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 

 i Budownictwa – Marta Szamburska. 
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9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s uchwalenia budżetu   Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (druk 
nr 9/48). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

  
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego 

na 2012 rok, który zostanie przesłany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej oraz złożony w Biurze Obsługi Rady i Zarządu  
w ustawowym terminie. Zarząd ustalił: 
- dochody Powiatu Gryfińskiego na 2011 r. na kwotę 64 853 086,39 zł,  
- wydatki Powiatu Gryfi ńskiego na 2011 r. na kwotę  66 353 086,39 zł.              
 Planowany w roku 2012 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego 
ustalony jako różnica planowanej wysokości dochodów i planowanej 
wysokości wydatków oszacowany został na poziomie 1 500 000,00 zł,  
a pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 
kredytów oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2011 – 2039 (druk nr 10/48). 

 
Zarząd omówił i wprowadził poprawkę w nazwie projektu uchwały 

Rady Powiatu, który otrzymał brzmienie „w sprawie uchwalenia 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na 
lata 2012 – 2039”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na 
lata 2012 – 2039? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039. 
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11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z odpowiedziami na wystąpienia pokontrolne złożone przez: 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, Wielofunkcyjną Placówkę 
Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Chojnie dot. korzystania z służbowych kart płatniczych.  
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 48/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 …………………………….. 


