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Protokół nr 59/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 stycznia 2012 r. w godz. od 815 do 1030 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 58/IV/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na utrzymanie czystości ulic powiatowych na 
terenie miasta Gryfino (druk nr 1/59). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr 1/ZD/2012 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Gryfinie na utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta 
Gryfino do kwoty 58 800,00 zł brutto. Dodatkowo Zarząd zobowiązał 
Wydział „ZD” do: 

- uzupełnienia umowy o akceptację radcy prawnego Starostwa, 
- wystąpienia o opinię prawną w zakresie realizacji 
przedmiotowego  zamówienia tj. wyboru wykonawcy, 
- dokonania analizy kosztów utrzymania ulic powiatowych  
na terenie Gryfina i Chojny. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na wykonanie operatów wodno-prawnych 
wraz z uzyskaniem pozwolenia (decyzji) na  odprowadzenie 
oczyszczonych wód z ulicy Klonowej, Tartacznej i Jodłowej  
w Chojnie oraz z ulicy Odrzańskiej w Mieszkowicach (druk  
nr 2/59). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek  w sprawie podpisania 

umowy na wykonanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem 
pozwolenia (decyzji) na  odprowadzenie oczyszczonych wód z ulicy 
Klonowej, Tartacznej i Jodłowej w Chojnie oraz z ulicy Odrzańskiej  
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w Mieszkowicach, rozpatrzy w późniejszym terminie po dokonaniu 
przez Wydział ponownej analizy zlecenia i umowy zgodnie  
z Zarządzeniem Nr 23/2008 Starosty Gryfińskiego oraz po  
uzupełnieniu wniosku o wysokości opłat środowiskowych ponoszonych 
przez powiat w latach 2010-2011 w związku z barakiem pozwoleń 
wodno-prawnych na w/w ulice oraz o przedstawienie kosztów 
ponoszonych przez Zarząd Dróg Krajowych w związku  
z odprowadzaniem wód opadowych z ulicy Szczecińskiej w Chojnie. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania trójstronnego porozumienia w/s wykorzystania 
dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w związku  
z tymczasową reorganizacją komunikacji autobusowej (druk  
nr 3/59). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, 
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp.z o.o. 
oraz Powiatem Gryfińskim w sprawie wykorzystania dróg 
powiatowych na terenie miasta Gryfino w związku  
z tymczasową reorganizacją komunikacji autobusowej związaną  
z modernizacją dworca kolejowego w Gryfinie. Dodatkowo Zarząd 
zobowiązał Wydział „ZD” do uzupełnienia porozumienia o akceptację 
radcy prawnego Starostwa. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz 

Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wyrażenia zgody 
na likwidację ruchomych składników majątkowych powiatu 
użytkowanych przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. (druk nr 4/59). 

 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz  

Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na likwidację ruchomych składników majątkowych 
powiatu użytkowanych przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o., zgodnie z propozycjami wymienionymi w protokole  
nr 1/2012 z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego  
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z dnia 05.01.2012 r. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Spółkę do 
dokonania, na własny koszt w ramach rekompensaty za użytkowanie 
sprzętu, faktycznej likwidacji składników wymienionych  
w w/w protokole   i przekazania dowodów przeprowadzonej likwidacji 
do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałom: „OR” i „GN”. 

Dodatkowo Zarząd zawnioskował o  przedstawienie informacji,  
czy Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie” posiada sprzęt lub 
aparaturę medyczną zakupioną przez Fundację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jeżeli tak, to w jakim jest stanie i przez kogo jest  
wykorzystywany. Nadzór nad realizacją – Biuro Obsługi Rady  
i Zarządu. 
 
5. Pismo Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

dot. informacji złożonej przez Dom Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju o likwidacji środka trwałego stanowiącego 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/59). 

 
 Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji wraz z informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju dot. likwidacji użyczonego przez powiat środka 
trwałego tj. pralnicy bębnowej MP-50 i przyjął ją bez uwag. Nadzór 
nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

zespołu zadaniowego ds. opracowania planu naprawczego 
funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim (druk nr 
6/59). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt i wprowadził zmianę w jego nazwie, 

zgodnie z którą otrzymał on brzmienie: „w sprawie powołania zespołu 
zadaniowego ds. opracowania planu optymalizacji funkcjonowania 
oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania planu optymalizacji 
funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim” ?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 188/2012 w sprawie 
powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania planu optymalizacji 
funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s utworzenia nowego oddziału terapeutyczno-
edukacyjnego I-III szkoły podstawowej dla uczniów 
niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i 
znacznym (druk nr 7/59). 
 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie jednogłośnie nie 
wyrażając zgody na utworzenie nowego oddziału terapeutyczno-
edukacyjnego I-III szkoły podstawowej dla uczniów 
niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
Jednocześnie Zarząd przekazał przedmiotowy wniosek do 
uwzględnienia przez zespół przygotowujący plan optymalizacji  
funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim. 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. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 8/59). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zwiększenie z  rezerwy ogólnej plan wydatków 
jednostki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu 
„Najpierw Rodzina 2011”. Dnia 23.12.2011 r. Towarzystwo Nasz Dom  
w Warszawie przekazało dla jednostki środki na  realizację projektu. 
Jednostka odprowadziła dochody na rachunek Powiatu dnia 
27.12.2011 r. 
 
9. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmiany w planie wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. (druk 
nr 9/59). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego, 
zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększa 
się § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 15 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób fizycznych z tytułu 
umów o dzieło na przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na 
leśne, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4300-Zakup usług 
pozostałych. 
 
10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. W ramach Zespołu ds. negocjacji celem wyłonienia potencjalnego inwestora, który 

nabędzie udziały Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Zarząd jednogłośnie ustalił, 
iż w terminie do 10 lutego 2012r. dokona wyboru oferenta. 

2. Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na pismo, znak: ZK.5541.3.2011 dotyczące 
wykonania progów na wejściach do przystani żeglarskich wykonanych  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta 
Gryfino”. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 59/IV/2012. 
 
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 …………………………….. 


