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Protokół nr 50/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 17 listopada 2011 r. w godz. od 800 do 1020 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 – Wicestarosta Jerzy 
 Miler. 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. Protokoły: Nr 48/IV/2011 z dnia 8 listopada 2011 r., Nr 49/IV/2011 z dnia  

10 listopada 2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie (3 – za, 0 – wstrzymujących się, 
0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wniosku 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino (druk  
nr 1/50). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska oraz Członek Zarządu – Roman Rataj. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały  w sprawie wniosku do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gryfino w obr ębie 5 miasta Gryfino. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wniosku do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino  
w obrębie 5 miasta Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 160/2011 w sprawie 
wniosku do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park 
Miejski. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi 
„AB”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 

 i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu 
korytarza II pi ętra wraz z klatką schodową oraz remontu 
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zewnętrznych schodów wejściowych w budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16 d (druk nr 2/50). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak  -Saków oraz 

Zastępca Naczelnika Andrzej Krzemiński. 
 

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, wykonania remontu korytarza II 
piętra wraz z klatką schodową oraz remontu zewnętrznych schodów 
wejściowych w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul.  11 Listopada 16 d, za kwotę 20 080,09 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania schodów 
przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie (druk nr 3/50).  

 
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 wykonania remontu schodów przy 
budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie, 
za kwotę 6 091,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót 
remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 (druk nr 4/50). 

 
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 wykonania robót remontowych  
w pomieszczeniach biurowych w budynku Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, tj. modernizacji Kancelarii 
Ogólnej za kwotę 8 763,26 zł brutto, remontu pomieszczenia Wydziału 
Geodezji, Kartografii i Katastru w piwnicy za kwotę 6 856,67 zł brutto, 
pod warunkiem, że prace w w/w pomieszczeniach zostaną wykonane  
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i rozliczone w terminie do dnia 20 grudnia 2011 r. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia prośby Wykonawcy CUBICA 
SUDOŁ Sp. J. ze Szczecina o przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia dot. dostawy krzeseł (druk nr 5/50). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Wykonawcy CUBICA SUDOŁ Sp. J. ze Szczecina, jednogłośnie 
wyrażając zgodę na przedłużenie  do dnia 21 listopada 2011 r. terminu 
realizacji zamówienia dot. dostawy krzeseł i podpisał Aneks nr 1 do 
umowy Nr 41/RI/11 w tym zakresie. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
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 materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”(druk nr 6/50). 

 
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 materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, jednogłośnie 
wybierając ofertę Wykonawcy P.H.ALFA Tomasz Witek z Miastka  
z oferowaną ceną w wysokości do 57 143,00 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.2720.21.2011.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 pn. „Dostawa oleju opałowego 
lekkiego” (druk nr 7/50). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
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o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”, 
jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy Oktan Energy & V/L 
Sernice Sp. z o.o. ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości do 
1 043 049,84 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 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zmiany planu wydatków 
środków będących w dyspozycji „WRI”, w celu sfinansowania 
zadania pn.: „Wykonanie certyfikatów energetycznych dla części 
budynków, stanowiących własność powiatu gryfińskiego, wedle 
obowiązujących przepisów” (druk nr 7a/50). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
utworzenie w planie wydatków, którego dysponentem jest Naczelnik 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, w dziale 
70005 § 6050 zadania pod nazwą: „Wykonanie certyfikatów 
energetycznych dla budynków powiatu gryfińskiego” i przesunięcie 
kwoty 5.658,00 zł na sfinansowanie tego zadania z zadania  
pn. „Kompleksowa modernizacja obiektu ZSS w Gryfinie na potrzeby 
ZSS oraz PUP w Gryfinie”. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 

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

Naczelnika Andrzej Krzemiński. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
(druk nr 8/50). 

 
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 ruchomych składników 
majątkowych powiatu użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie zgodnie z propozycjami wymienionymi w protokole  
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nr 3/2011 z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego   
z dnia 09.11.2011 r. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „OR”. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
(druk nr 9/50). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację ruchomych składników 
majątkowych powiatu użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie zgodnie z propozycjami wymienionymi w protokole  
nr 4/2011 z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego   
z dnia 10.11.2011 r. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
O godz. 9.05. prowadzący posiedzenie Wicestarosta Jerzy Miler ogłosił 15 min. przerwę 

 w obradach. W tym czasie odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Sp. z o.o.  Jerzym Piwowarczykiem. Posiedzenie wznowiono o godz. 9.20. 

 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 
grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/50). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości 
diet radnych Powiatu Gryfińskiego. 
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12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyj ęcia „Informacji o stanie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego powiatu gryfińskiego” (druk nr 11/50). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  pracownik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego  – Kazimierz Kaźmierczak. 

 
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego powiatu gryfińskiego”, Zarząd jednogłośnie 
przełożył przyj ęcie informacji do czasu jej uzupełnienia przez Wydział 
„ZK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuści pracownik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego  – Kazimierz Kaźmierczak. 

 
13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania aneksu do Porozumienia nr 3/2011 
zawartego z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie w sprawie 
dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych (druk nr 12/50). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
Nr 1 do Porozumienia nr 3/2011 zawartego z Polskim Stowarzyszeniem 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie  
w sprawie dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania Porozumienia nr 7/2011 z Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło 
w Gryfinie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu do 
przewozu osób niepełnosprawnych (druk nr 13/50). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
Porozumienia nr 7/2011 z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie w sprawie 
dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób 
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niepełnosprawnych. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

15. 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 uczennicy kl. I LO (druk nr 14/50). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor w Wydziale 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska – Padjasek.   
 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo 
dla uczennicy kl. I LO rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu, przy 
udziale Dyrektora szkoły oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie.  Nadzór nad realizacją powierza się 
Wydziałowi „EK”.  
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania zakupu nagród dla uczestników 
konkursów dot. problematyki HIV/AIDS oraz palenia tytoniu (druk 
nr 15/50). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogło śnie wyrażając zgodę 
na dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych: 

- w wysokości 350 zł dla uczestników VIII Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o HIV/AIDS organizowanego przez  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie; 

- w wysokości 350 zł dla uczestników konkursu plastycznego 
związanego z propagowaniem wiedzy na temat HIV/AIDS oraz 
szkodliwości palenia tytoniu realizowanego przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia 
postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 16/50). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia 
postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 161/2011 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

 
W tym momencie posiedzenie  Zarządu Powiatu opuściła Inspektor w Wydziale Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska – Padjasek. 
 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę, podpisanie 
umowy z Wykonawcą na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych  
i wycinki suchych, obumarłych lub zagrażających bezpieczeństwu 
drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 17/50). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Wykonanie 
zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki suchych, obumarłych lub 
zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz wykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego”, jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy Zakład 
Usług Leśnych, Drogowych i Melioracyjnych z Chojny  
z oferowaną ceną w wysokości 35 000,00 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.12.2011.MI 
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19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania Aneksu do Umowy z Gminą Moryń w sprawie 
wspólnego wykonania robót drogowych na drogach powiatowych  
w gminie Moryń (druk nr 18/50). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do 
Umowy zawartej w dniu 19.07.2011 r. z Gminą Moryń w sprawie 
wspólnego wykonania robót drogowych na drogach powiatowych  
w gminie Moryń. Aneks do Umowy reguluje wysokość finansowania 
przez obie strony uzgodnionych robót drogowych. Powiat przekaże na 
ten cel środki finansowe w wysokości 59 086,19 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej 
Steklno - Widuchowa na odcinku ul. Nadodrzańskiej  
w Widuchowej (druk nr 19/50). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  zlecenie firmie Usługi 
Budowlane Ambroziak Jan z Gryfina wykonania odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1363Z Steklno - Widuchowa na odcinku  
ul. Nadodrzańskiej w Widuchowej za kwotę 13 000,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania remontu urządzeń odwadniających 
drogę (sieci kanalizacji deszczowej) w ulicy 9-go Maja w Gryfinie 
wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej (druk nr 20/50). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  zlecenie firmie Usługi 
Budowlane Ambroziak Jan z Gryfina wykonania remontu urządzeń 
odwadniających drogę (sieci kanalizacji deszczowej) w ulicy 9-go Maja 
w Gryfinie wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej za kwotę 
22 878,00 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.   
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22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. 
(druk nr 21/50). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie, z rezerwy celowej budżetu powiatu, planu wydatków 
jednostki o 36 858 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 
80111 Gimnazja Specjalne, §3020, 4010, 4110, 4120. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. 
(druk nr 22/50). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie, z rezerwy celowej budżetu powiatu, planu wydatków 
jednostki o kwotę 12 671,79 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80111 Gimnazja Specjalne, § 4010 Wynagrodzenia osobowe. 
Środki przeznacza się na wypłatę nagród jubileuszowych dla 
nauczycieli oraz pracownika obsługi. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 23/50). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie, z rezerwy celowej budżetu powiatu, planu 
wydatków jednostki o kwotę 59 700,16 zł w dziale 801 Oświata  
i wychowanie. Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za 
nauczanie indywidualne i rewalidacyjne. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 24/50). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
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zgodę na zwiększenie, z rezerwy celowej budżetu powiatu, planu 
wydatków jednostki o 15 071,06 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące, §4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę nagród 
jubileuszowych dla dwóch nauczycieli mianowanych oraz pracownika 
administracji. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
26. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych oraz 
zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. (druk 
nr 25/50). 

 
Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie na 47 posiedzeniu 

Zarządu Powiatu w dniu 3 listopada 2011 r. (wniosek na druku  
nr 2/47), natomiast został uwzględniony w projekcie uchwały Zarządu 
Powiatu, który zostanie rozpatrzony w dniu dzisiejszym w pkt 29 
(druk nr 28/50). 

 
27. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego dot. zwiększenia 

Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wydatków bieżących związanych  
z funkcjonowaniem KPPSP w Gryfinie (druk nr 26/50). 

 
Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, 

informuj ącym o zwiększeniu Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej 
o kwotę 64 836,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków 
bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 
28. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego dot. zwiększenia 

Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu dla  KPPSP w Gryfinie (druk nr 27/50). 

 
Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, 

informuj ącym o wprowadzeniu zmian w planie dotacji przyznanych 
Powiatowi Gryfińskiemu w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa,  rozdziale 754- Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej, polegających na: 

- zmniejszeniu dotacji celowej w § 2110 – Dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
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rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat o 55 000 zł; 

- zwiększeniu dotacji celowej w § 6410 – Dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat o 55 000 zł, z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 28/50). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały  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. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 162/2011 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. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad X sesji Rady Powiatu, która odbędzie się  
w dniu 24.11.2011 r. 
- Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do wystąpienia do Zachodniopomorskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie RDW w Chojnie z wnioskiem o przedłożenie 
aktualnej informacji o stanie zaawansowania prac, przyczynach ewentualnych opóźnień 
oraz przybliżonego terminu zakończenia inwestycji związanej z przebudową mostu na 
Odrze Zachodniej (Gryfino - Mescherin).  
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 50/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 …………………………….. 


