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Protokół nr 63/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 9 lutego 2012 r. w godz. od 1030 do 1130 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 62/IV/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk 
nr 1/63). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 201/2012 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 2/63). 
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Zarząd jednogłośnie ustalił stawki dodatku motywacyjnego dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 202/2012 w sprawie 
przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
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.   

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności oraz 
kosztorysów na roboty zaniechane oraz dodatkowe. Udzielenie 
zamówienia w trybie z wolnej ręki pn. „Przebudowa pomieszczeń  
w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy” (druk nr 3/63). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 
konieczności oraz kosztorysy na roboty dodatkowe dla inwestycji  
pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy” zlecając, w trybie  
z wolnej ręki, ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy tj. firmie 
Handlowo-Usługowej GEKO z Pyrzyc za kwotę 18 036,71 zł brutto. 
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.272.4.2012.AM 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego – Wydziału „ZD” (druk nr 4/63). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale  
60014- Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się o 1 000,00 zł paragraf 
4170-Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło - szacunek 
brakarski drzew w pasach drogowych), przy jednoczesnym 
zmniejszeniu paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Finansowanie 
– środki własne powiatu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD” i „FK”. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok 
(druk nr 5/63). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. 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 zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. 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 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 203/2012 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
 
6. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 63/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 
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Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


