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Protokół nr 56/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 grudnia 2011 r. w godz. od 1030 do 1620 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. Protokoły: Nr 54/IV/2011 z dnia z dnia 14 grudnia, Nr 55/IV/2011 z dnia  

20 grudnia 2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 
0 – przeciw). 

 
1. 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 1/56). 

 
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 zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 
o cenę pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, jednogłośnie wybierając ofertę 
Firmy Bemo Motors Sp. z o.o. ze Szczecina  z oferowaną ceną  
w wysokości 93 400,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „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 
 

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

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyra żenia zgody na podpisanie porozumienia  
z Gminą Chojna dot. współpracy w zakresie oświaty polegającej na 
realizacji zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z Przedszkola 
Miejskiego w Chojnie  (druk nr 2/56). 
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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 jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Chojna dot. współpracy w zakresie oświaty 
polegające na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka  
z Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Gmina przekaże na ten cel środki 
finansowe w wysokości 3 458,99 zł.   

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” do 
wystąpienia do dyrektorów szkół o przedstawienie zestawienia 
zawierającego wysokość podwyżek przyznanych nauczycielom zawodu 
w latach 2010-2011. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji w/s wyra żenia zgody na likwidację ruchomych 
składników majątkowych powiatu użytkowanych przez szkołę 
(druk nr 2a/56). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
likwidacj ę ruchomych składników majątkowych powiatu 
użytkowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie zgodnie z propozycjami wymienionymi w protokole  
z oceny składników majątku ruchomego  z dnia 28.10.2011 r. Nadzór 
nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „OR” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń  
w/s wspólnego wykonania robót drogowych w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1397Z Mętno-Mory ń, w miejscowości Dolsko (druk  
nr 3/56). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie zmienionej mowy  
z Gminą Moryń w sprawie wspólnego wykonania robót drogowych  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1397Z Mętno-Mory ń, w miejscowości 
Dolsko. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 
7 200,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej  
Nr 1389Z Krajnik Górny – Zato ń Dolna na odcinku w m. Zatoń 
Dolna (druk nr 4/56). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami dot. zlecenia wykonania odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1389Z Krajnik Górny – Zatoń Dolna na odcinku  
w m. Zatoń Dolna rozpatrzy w późniejszym terminie po jego 
uzupełnieniu zgodnie z przyjętymi procedurami. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej  
Nr 1430Z Czachów - Radostów – Michałów na odcinku Czachów – 
Niesułów (druk nr 5/56). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami dot. zlecenia wykonania odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1430Z Czachów - Radostów – Michałów na odcinku 
Czachów – Niesułów rozpatrzy w późniejszym terminie, po jego 
uzupełnieniu zgodnie z przyjętymi procedurami. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia 
wniosku Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dot. udostępnienia pomieszczeń w budynku 
przy ul. Sprzymierzonych 9 (druk nr 6/56). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu 
wniosku Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dotyczącego udostępnienia pomieszczeń  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zaproponowanie Stowarzyszeniu możliwości wydzierżawienia 
na okres półtora roku pomieszczeń na II pi ętrze w/w budynku przy 
zastosowaniu wysokości czynszu najmu obowiązującej dotychczas 
Agencję Nieruchomości Rolnych tj. 1 359,79 zł brutto + media 
miesięcznie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa (druk nr 7/56). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska 

do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Widuchowa. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Widuchowa?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 178/2011 w sprawie 
wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
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9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. (druk nr 8/56). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki o 16 488,00 zł (zmiany dotyczą 
wynagrodzeń i paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia)  
i zmniejszenia planu wydatków o 0,04 zł (środki przyznane na nagrody 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej). Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań, których 
termin zapłaty upływa w 2012 r. (druk nr 9/56). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
zaciągnięcie zobowiązań związanych z rożnymi wydatkami 
rzeczowymi wymienionymi w przedmiotowym wniosku. Łączna kwota 
pozostałych zobowiązań z tytułu kontynuacji umów, których termin 
zapłaty upływa w 2012 r. wynosi 7 700,00 zł. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. (druk nr 10/56). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. o kwotę 3 873,81 zł, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na wprowadzenie 
przedmiotowych zmian w formie zarządzenia wewnętrznego  
w jednostce. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 11/56). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków jednostki o 82 600,00 zł. 
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Kwota zwiększenia stanowi środki na zakup oleju opałowego  
i wynagrodzenia. Kwota zwiększenia 1 350,01 zł w rozdziale 85410-
Internaty i bursy szkolne pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 

 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s przesunięcia środków finansowych w obrębie planu 
wydatków oraz zwiększenia planu wydatków jednostki na 
wynagrodzenia i pochodne w 2011 r. (druk nr 12/56). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków jednostki  
o 123 022,55 zł i zwiększenia planu jednostki o 44 655,57 zł. Kwoty 
zwiększeń stanowią środki na wynagrodzenia. Kwota zwiększenia 
1 312,16 zł w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne i 44 655,57 zł                                   
w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe pochodzi z rezerw celowych 
budżetu powiatu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 13/56). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan 
wydatków jednostki o 16 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług 
remontowych (remont pracowni stolarskiej). Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 

 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmniejszenia planu wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 14/56). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie  z którym zmniejsza się 
plan wydatków jednostki o 4 446,80 zł. Są to niewykorzystane środki 
na zadanie z zakresu „Edukacji ekologicznej”. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
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16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. (druk nr 15/56). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków projektu „Piramida kompetencji” o  3 099,02 zł 
(dostosowanie wynagrodzeń 2 pośredników pracy i 1 doradcy 
zawodowego) i projektu „Przedsiębiorca to mój zawód” o 280,00 zł 
(przeprowadzenie dodatkowych kontroli działalności gospodarczych 
uruchomionych w ramach projektu). Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia 

odsetek za zwłokę w zapłacie należności pieniężnych 
przypadających Powiatowi Gryfińskiemu (druk nr 16/56). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie umorzenia odsetek za 

zwłokę w zapłacie należności pieniężnych przypadających Powiatowi 
Gryfi ńskiemu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności pieniężnych przypadających 
Powiatowi Gryfińskiemu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 179/2011 w sprawie 
umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności pieniężnych 
przypadających Powiatowi Gryfińskiemu. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
18. Opinie Komisji Budżetu i Gospodarki dot.: zmiany przeznaczenia 

rezerw celowych budżetu powiatu na 2011 r.;  projektu budżetu 
powiatu na 2012 r. (druki 17-18/56).  

 
Zarząd zapoznał się z pozytywnymi opiniami wydanymi przez  

Komisję Budżetu i Gospodarki do wniosku w sprawie zmiany 
przeznaczenia rezerw celowych budżetu powiatu na 2011 r. oraz do 
projektu bud żetu powiatu na 2012 r. 

 
O godz. 1210 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały  
wznowione o godz. 1610 . 
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19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 19/56). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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 180/2011 w sprawie 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 zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”. 
 
20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z artykułem prasowym dot. raportu z kontroli, w którym NIK 
oceniła zmiany w służbie zdrowia w latach 2006-2010. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 56/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 …………………………….. 


