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Protokół nr 58/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 5 stycznia 2012 r. w godz. od 815 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 – 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 57/IV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zawarcia aneksu na roboty dodatkowe do umowy 
49/RI/11 na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej  
w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Łużyckiej 92  
w Gryfinie (druk nr 1/58). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zawarcia aneksu na roboty 
dodatkowe do umowy 49/RI/11 na usunięcie awarii instalacji wodno-
kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy  
ul. Łużyckiej 92 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Wydział 
„RI” do uzupełnienia wniosku o opinię projektanta w zakresie zmiany 
średnicy rury wod-kan.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na 
zaprojektowanie wymiany istniejącego złącza kablowego ZK-3a na 
złącze kablowe ZK-4, na ułożenie kabla YAKY 4x150mm2 oraz na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla powyższej 
inwestycji na działce nr 162/1, w obrębie Gryfino 3, będącej 
własnością  Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/58). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na 
zaprojektowanie wymiany istniejącego złącza kablowego ZK-3a na 
złącze kablowe ZK-4, na ułożenie kabla YAKY 4x150mm2 oraz na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla powyższej 
inwestycji na działce nr 162/1, w obrębie Gryfino 3, będącej własnością  
Powiatu Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Wydział „GN” 
do wystąpienia do użytkownika przedmiotowej nieruchomości  
tj. Prezesa „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. o wydanie 
opinii w tym zakresie.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
3. Pismo Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w/s poparcia 

wniosku o objęcie Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego 
„PZZ” w Stoisławiu Spółka Akcyjna zasadami prywatyzacji 
określonymi w „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno - 
spożywczych” lub zbliżonymi (druk nr 3/58). 

 
Po zapoznaniu się z pismem Zarządu Zachodniopomorskiej Izby 

Rolniczej, Zarząd jednogłośnie poparł wniosek ZIR o objęcie 
Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółka 
Akcyjna zasadami prywatyzacji określonymi w „Koncepcji 
prywatyzacji spółek rolno - spożywczych” lub zbliżonymi. Powyższe 
stanowisko Zarządu Powiatu zostanie przesłane do ZIR w Szczecinie 
oraz Ministerstwa Skarbu Państwa.  Nadzór nad realizacją zadania - 
Biuro Obsługi Rady i Zarządu. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk  
nr 4/58). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 185/2012 w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok  
i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do 
dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są 
dysponentami na 2012 rok (druk nr 5/58). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok i upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok  
i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, 
inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 
2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 186/2012 w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok  
i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 
2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok (druk nr 6/58). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 187/2012 w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
7. Optymalizacja sieci szkół specjalnych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd jednogłośnie powołał zespół w składzie: 
1. Elżbieta Lorenowicz-Bień – Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – przewodniczący,  
2. Izabela Świderek – Skarbnik Powiatu – członek, 
3. Teresa Narzekalak – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  

w Gryfinie – członek, 
4. Edward Piotrowski – Dyrektor Specjalnego-Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie – członek, 
5. Agnieszka Madejak-Saków – Naczelnik Wydziału Remontów 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – członek, 
6. Ewelina Pawlukiewicz – Inspektor w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – członek,  
który do dnia 19 stycznia 2012r. opracuje projekt planu 

optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 

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

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 58/IV/2011. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
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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 …………………………….. 


