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Protokół nr 53/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 8 grudnia 2011 r. w godz. od 815 do 1135 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 52/IV/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. 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 1/53). 

 
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 oraz z orzeczeniem Nr 41/11/12  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie na nauczanie indywidualne uczennicy klasy I LO  
w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 12.12.2011 r. do końca roku 
szkolnego 2011/2012, które należy zakończyć przeprowadzeniem testu 
kompetencyjnego.  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora szkoły 
do złożenia w ciągu 7 dni wyjaśnień w zakresie przyjęcia uczennicy do 
szkoły dzień przed otrzymaniem opinii z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Wykonanie powyższego zadania powierza się 
Wydziałowi „EK” oraz Dyrektorowi szkoły.  
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 2/53). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały  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 –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 169/2011 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. Nadzór 
nad realizacją w/w zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub  
w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, 
rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka,  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym (druk nr 3/53). 

 
Po przeprowadzeniu dyskusji, Zarząd postanowił przełożyć 

przyj ęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub  
w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej 
niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej  
i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Jednocześnie Zarząd 
upoważnił Członka Zarządu Jana Gładkowa do przygotowania wraz  
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie propozycji zasad 
częściowego umarzania odpłatności za pobyt dzieci w placówkach  
i rodzinach zastępczych. W związku z powyższym projekt powróci pod 
obrady w późniejszym terminie. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Dyrektorowi PCPR. 
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4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s podpisania umowy z Polskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Gryfinie na dofinansowanie 
projektu w ramach programu PFRON pn. „Program 
wyrównywania różnic między regionami II” (druk nr 4/53).  

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy   
nr 1/PWRMR/PSOUU/2011 z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Koło w Gryfinie na dofinansowanie projektu 
w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami II” w obszarze D (zakup mikrobusu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla PSOUU K/ 
Gryfino). Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Dyrektorowi PCPR. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej w Chojnie (druk nr 5/53). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 170/2011 w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chojnie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych użytkowanych przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną  w Chojnie (druk nr 6/53). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie 
aukcji ruchomych składników majątkowych powiatu użytkowanych 
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  w Chojnie, tj. 33 sztuk 
opraw oświetleniowych po cenie 7,50 zł za sztukę. Jednocześnie Zarząd 
wyraził zgodę na likwidację opraw oświetleniowych, pozostałych po 
przeprowadzonej aukcji. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza 
się Wydziałowi „OR” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
(druk nr 7/53). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji oraz protokołem nr 5/2011 z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego  z dnia 06.12.2011 r. użytkowanych 
przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie tj. 4 szaf metalowych – 
pancernych, Zarząd jednogłośnie postanowił:  

- wyrazić zgodę na likwidację szafy pancernej użytkowanej przez 
wydział „OR”, poprzez przekazanie na złom; 

- wyrazić zgodę na przeprowadzenie aukcji na pozostałe 3 szafy 
pancerne za cenę złomu plus 10%. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia modyfikacji: 
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 
pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia”  

b) powołanie zmienionej komisji przetargowej do w/w 
postępowania (druk nr 8/53). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnik 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych –Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził modyfikację 
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn.: „Dostarczanie leków i materiałów medycznych dla DPS Nowe 
Czarnowo”, poprzez rozszerzenie kryteriów. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia                          
24 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 171/2011 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 164/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia                          
24 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.24.2011.SD 
 
9. 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 nowych busów dla osób niepełnosprawnych” 
(druk nr 9/53). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz po zmianach, w zakresie 
rozszerzenia o uwzględnienie w rozliczeniu wycenionych przez 
rzeczoznawcę samochodów dotychczas używanych przez jednostki, 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn.: „Dostawa fabrycznie nowych busów dla osób 
niepełnosprawnych”. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „FK” 
do przedstawienia do 30.09.2012 propozycji zmian w budżecie na  
2012 r. umożliwiaj ących realizację w/w wniosku.  
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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 pn. „Dostawa fabrycznie nowych busów dla osób niepełnosprawnych” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 172/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowych 
busów dla osób niepełnosprawnych” Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.28.2011.SD 
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 
(druk nr 10/53). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż 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 
fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie” rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu.     
 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zlecenia zamontowania folii 
antywłamaniowej na oknach w pomieszczeniach Wydziałów: 
Zarządzania Kryzysowego, Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie  (druk nr 11/53). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie Foltech ze Szczecina zamontowania folii 
antywłamaniowej P2 na oknach w pomieszczeniach Wydziałów: 
Zarządzania Kryzysowego (6 okien), Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (12 okien), za kwotę 2 939,70 zł 
brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia wykonania robót dodatkowych  
dot. inwestycji pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku po 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opieki 
Leczniczej (druk nr 12/53). 
 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie postanowił nie 
rozpatrywać wniosku w sprawie zlecenia wykonania robót 
dodatkowych dot. inwestycji pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku 
po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opieki 
Leczniczej, do czasu jego uzupełnienia. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Wydział „GN” i „RI” do wyja śnienia sprawy w zakresie 
szkód jakie powstały w budynku przy ul. Armii Krajo wej 8 w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na ułożenie listew 
osłonowych na zewnętrznej  elewacji budynku przy ul. 11 Listopada 
16 d w Gryfinie (druk nr 13/53). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na ułożenie kabli telekomunikacyjnych 
w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie w istniejących 
kanałach wentylacyjnych budynku, które znajdują się na elewacji 
frontowej. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości opłat z tytułu najmu pomieszczenia użytkowego 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, usytuowanego  
w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gospodarczej z usługami finansowymi 
(druk nr 14/53). 

 
Zarząd jednogłośnie ustalił wysokości opłat z tytułu najmu 

pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, usytuowanego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d  
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w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej z usługami finansowymi 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego 
własność Powiatu Gryfińskiego, usytuowanego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie,  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z usługami finansowymi?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 173/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości opłat z tytułu najmu pomieszczenia użytkowego 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, usytuowanego  
w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gospodarczej z usługami finansowymi. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Członek Zarządu – Jan Podleśny. 
 

15. Wniosek Inspektora Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s zatwierdzenia projektu Regionalnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2011-2015 (druk nr 15/53). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor - Koordynator 

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

Na wniosek Inspektora Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się z  projektem Regionalnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2011-2015 i przyjął go bez uwag. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska, 

Inspektor - Koordynator Ochrony Zdrowia  - Jarosław Witeńko.   
 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 16/53). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
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plan wydatków na realizację projektu „Sta że gastronomów”  
o 2 000,00 zł, w związku z większymi niż planowano wydatkami na 
koszty podróży. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 17/53). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków projektu: „WAVE-Woda-Agua-V iz-
Everywhere” o 4 000,00 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych 
potrzeb projektu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 18/53). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się niewykorzystaną transzę w listopadzie o 57 272,61 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę transzy grudniowej. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 

 
19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 19/53). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów jednostki o 19 006,38 zł w związku z wykonaniem 
dochodów większych niż zaplanowano przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu wydatków z przeznaczeniem na wymianę lub modernizację  
sprzętu w pracowni komputerowej. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
20. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 20/53). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 
się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych  
o 14 500,00 zł, kwota zwiększenia stanowi środki na pozostałe 
należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 
funkcjonariuszy. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” oraz Kierownikowi jednostki. 
 
21. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 21/53). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków projektu: „Przedsiębiorca to mój zawód”  
o 3 132,70 zł. Kwota zwiększenia stanowi środki na zapłatę za usługi 
doradztwa z zakresu prawa, finansów i podatków oraz reklamy  
i marketingu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr 167/2011 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. 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 22/53). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały  w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr 167/2011 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. 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 sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 167/2011 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. 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 174/2011 w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 167/2011 Zarządu 
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Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. 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 tym momencie na posiedzenie Zarządu powrócił Członek Zarządu – Jan Podleśny. 

 
23. 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 23/53). 

 
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. 

 
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 175/2011 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. 
 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Związku Powiatów Polskich dot. skutków wdrożenia 

ustawy o pieczy zastępczej. 
2. Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Dyrektora w Wydziale Edukacji i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dot. wniosku  
w sprawie umieszczenia zadania „Budowa pełnowymiarowej sali sportowej  
z widownią” w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 53/IV/2011. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 
 



 12

 
 

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 …………………………….. 


