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Protokół nr 65/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 lutego 2012 r. w godz. od 1000 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 – Wicestarosta Jerzy 

Miler. 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 64/IV/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki w/s podpisania porozumienia z Gminą Chojna  
o współpracy w zakresie oświaty polegające na realizacji zajęć 
rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego  
w Chojnie (druk nr 1/65). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie porozumienia z Gminą Chojna o 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 postaci dotacji celowej w wysokości 3 970,54 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. zapoznania  się z projektem umowy na 
opracowanie strategii oświatowej Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 2/65). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się projektem umowy do którego zostały 
wprowadzone poprawki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie umowy Nr EK/01/2012 z Instytutem Analiz, Diagnoz  
i Prognoz Gospodarczych ze Szczecina na opracowanie „Strategii 
rozwoju oświaty w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2016” za kwotę 
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15 990,00 zł brutto. 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 Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 7/65). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się transzę w maju o 38 000, 00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transzy w lutym, z przeznaczeniem na płatności za olej 
opałowy, za media w grupie usamodzielnienia. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału 
„OR” (druk nr 8/65). 
 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, rozpatrzył go pozytywnie w części, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na dokonanie przesunięć pomiędzy 
paragrafami w obrębie planu finansowego, którego dysponentem jest 
Naczelnik Wydziału „OR”, kwoty 80 000,00 zł na realizację umów 
związanych z realizacją zadań przez poszczególne wydziały Starostwa. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „OR” i „FK”. 

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień 
publicznych dotyczącego postępowań o udzielanie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie (druk nr 3/65). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan 
zamówień publicznych dotyczący postępowań o udzielanie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2012 rok. 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
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a. trybu postępowania – przetarg nieograniczony,  
b. wartości szacunkowej,  
c. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczanie 
leków dla DPS Nowe Czarnowo” (druk nr 4/65). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostarczanie leków dla DPS 
Nowe Czarnowo”.  

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostarczanie leków dla DPS Nowe Czarnowo” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 208/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczanie leków dla DPS 
Nowe Czarnowo” Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.5.2012.SD 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a. trybu postępowania – przetarg nieograniczony,  
b. wartości szacunkowej,  
c. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wycinka krzaków 
w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania: zadanie I – 
gminy: Gryfino, Stare Czarnowo, Banie i Widuchowa, 
zadanie II – gminy: Chojna, Trzcińsko Zdrój, Cedynia, 
Mieszkowice i Moryń” (druk nr 5/65). 
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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 zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych 
na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania: zadanie I – 
gminy: Gryfino, Stare Czarnowo, Banie i Widuchowa, zadanie II – 
gminy: Chojna, Trzcińsko Zdrój, Cedynia, Mieszkowice i Moryń”.  

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z 
podziałem na 2 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo, Banie i Widuchowa, zadanie II – 
gminy: Chojna, Trzcińsko Zdrój, Cedynia, Mieszkowice i Moryń” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 209/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wycinka krzaków w pasie 
drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego 
z podziałem na 2 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare 
Czarnowo, Banie i Widuchowa, zadanie II – gminy: Chojna, Trzcińsko 
Zdrój, Cedynia, Mieszkowice i Moryń”  Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.04.2012.MI 
 
8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s częściowego umorzenia należności z tytułu opłat za 
wyżywienie byłych wychowanków Ośrodka (druk nr 6/65). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie – Edward Piotrowski. 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na częściowe umorzenie należności z tytułu opłat za wyżywienie 
byłych wychowanków Ośrodka w wysokości 6 055,20 zł, w związku  
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z umorzeniem postępowania w tym zakresie z powodu bezskutecznej 
egzekucji. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie – Edward Piotrowski. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 9/65). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę w lutym o 105 000,00 zł (pochodne od dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego), przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy 
grudniowej. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2012 r. (druk nr 10/65). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki  
o kwotę 3 949,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 
jubileuszowej. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 11/65). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
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, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 210/2012 w sprawie 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”. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok (druk nr 12/65). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 211/2012 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s podpisania aneksu do umowy na świadczenie usługi 
monitoringu pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 13/65). 

 

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

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, jednogłośnie wyrażając zgodę  na  podpisanie 
aneksu do umowy, zawartej z firma NEPTIS Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, na świadczenie usługi monitoringu pojazdów służbowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w którym przedłuża się termin 
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świadczenia w/w usługi do dnia 28 marca 2013 r. za kwotę około 
1180,80 zł brutto/12 m-cy. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
14. Wniosek Sekretarza Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania 

końcowego z przebiegu inwentaryzacji pełnej za 2011 r. (druk  
nr 14/65). 

 
Na wniosek Sekretarza Powiatu, Zarząd jednogłośnie przyjął 

sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji pełnej za 2011 r. 
wraz z rozliczeniem niedoborów i nadwyżek. 
 
15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przyjęcia apelu 
do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów i samorządowców województwa 
zachodniopomorskiego w związku z brakiem planów inwestycyjnych PGE S.A.  
dot. Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 65/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 …………………………….. 


