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Protokół nr 64/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 16 lutego 2012 r. w godz. od 745 do 1350 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 zmieniony: 

- zdjęto wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 
druku nr 11/64 tj. Informacje i wnioski do realizacji planu optymalizacji 
funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim. 
- dodano projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia stanowiska do 
Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 przyjętej przez Radę 
Nadzorczą PGE SA (druk nr 16/64). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 63/IV/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na wykonanie obustronnej ścinki oraz 
odkrzaczenia poboczy na drodze powiatowej Nr 1387Z  Chojna – 
Lisie Pole (druk nr 1/64). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
Zarząd, po wprowadzeniu poprawki dot. uszczegółowienia zakresu 

zleconych do wykonania prac, jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z firmą „DANKOM” Daniel Bła żkiewicz z Lisiego Pola na 
wykonanie obustronnej ścinki oraz odkrzaczenia poboczy na drodze 
powiatowej Nr 1387Z  Chojna – Lisie Pole za kwotę 32 167,07 zł 
brutto.  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

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

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, 
przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, kosztorysu 
inwestorskiego dla potrzeb zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na przebudowę istniejącego parkingu przy ul. 9-go 
Maja w Gryfinie (druk nr 2/64).  



 2

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisania umowy z firmą „Komplet 
Inwest” Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj S.J.  
z Gorzowa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji technicznej, 
przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego 
dla potrzeb zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
przebudowę istniejącego parkingu przy ul. 9-go Maja w Gryfinie za 
kwotę 8 610,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Marszałkiem Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej,  
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na przebudowę 
drogi Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odc.: Żelechowo – 
Grzybno (druk nr 3/64). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisania umowy z Marszałkiem 
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia dotacji 
celowej, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na 
przebudowę drogi Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice,  
na odc.: Żelechowo – Grzybno. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania umowy ze Stowarzyszeniem „Dom  
z Sercem” prowadzącym DPS w Trzcińsku – Zdroju dot. realizacji 
Programu wyrównywania różnic między regionami II (druk  
nr 4/64). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisania umowy 
nr 2/PWRMR/Trzci ńsko/2012 ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” 
prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju  
dot. realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie 
zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2012 roku w zakresie: 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego, 
kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia (druk  
nr 5/64). 

 
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 

Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2012 roku w zakresie: kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, 
sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2012 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 204/2012 w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie 
zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2012 roku w zakresie: 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego, 
kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfi ńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński (druk nr 6/64). 

 
Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji 

Stypendialnej z dnia 13 lutego 2012 r. oraz projektem uchwały  
w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfi ńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
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ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfi ński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 205/2012 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości 

miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2012 (druk nr 7/64). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wysokości miesięcznej 

dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
 w roku 2012. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2012 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 206/2012 w sprawie 
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zamiaru przekształcenia szkół (druk nr 8/64). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zamiaru przekształcenia szkół. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia szkół w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia szkół. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 
nauczanie indywidualne w wymiarze po 16 godzin tygodniowo dla  
2 uczniów kl. III Technikum Zawodowego (druk nr 9/64). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki oraz z orzeczeniami Nr 65/11/12,  
Nr 66/11/12, o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na nauczanie indywidualne  
w domu dla 2 uczniów  klasy III Technikum Zawodowego w wymiarze 
16 godzin tygodniowo od 20.02.2012 r. do 29.06.2012 r. Wykonanie 
powyższego zadania powierza się Wydziałowi „EK” oraz Dyrektorowi 
szkoły.  
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. zapoznania  się z projektem umowy na 
opracowanie strategii oświatowej Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 10/64). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dotycz ącym przyjęcia projektu umowy na 
opracowanie strategii oświatowej Powiatu Gryfińskiego, Zarząd 
jednogłośnie postanowił, iż decyzje w tym zakresie podejmie  
w późniejszym terminie i zobowiązał Naczelnika do jego uzupełnienia  
o akceptację radcy prawnego.    
  
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
11. Informacje i wnioski do realizacji planu optymalizacji 

funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim (druk  
nr 11/64). 

 
 Przedmiotowy wniosek został zdjęty z porządku obrad. 
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12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2012 r. (druk 
nr 12/64). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki                            
o 2 986,19 zł, w związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków 
finansowych na realizację projektu „WAVE-Woda-Aqua-Viz-
Everywhere”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 

 
O godz. 9.00 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę.  

Obrady wznowiono o godz. 13.30.   

 
13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 13/64). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę w lutym o 10 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w sierpniu. Zmian dokonuje się w związku  
z wykonaniem obowiązkowych pomiarów elektrycznych obiektów 
Ośrodka. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego Dom 

Pomocy Społecznej w Dębcach w/s wsparcia finansowego (druk  
nr 14/64). 

 
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Pod 
Dębami” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Dębcach,  
znak: ST/DPS/EK/23/02/2012, jednogłośnie nie wyrażając zgody na 
udzielenie wsparcia finansowego.  

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

 
15. 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 15/64). 
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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 –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 207/2012 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”. 

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

 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia stanowiska do Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 
2012-2035 przyjętej przez Radę Nadzorczą PGE SA (druk  
nr 16/64). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia stanowiska do Strategii Grupy Kapitałowej PGE 
na lata 2012-2035 przyjętej przez Radę Nadzorczą PGE SA. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska do Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 
przyjętej przez Radę Nadzorczą PGE SA? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska do Strategii Grupy 
Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 przyjętej przez Radę Nadzorczą 
PGE SA. 
 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 64/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 …………………………….. 


