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Protokół nr 71/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 marca 2012 r. w godz. od 800 do 925  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 70/IV/2012 z dnia 15 marca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 1/71).  

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 234/2012 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu pn. „Kreatywni i kompetentni” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX – 
Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2 – 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Baniach  
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o dofinansowanie nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu 
Przyrodniczo-Łowieckiego (druk nr 2/71). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół  
w Baniach, Zarząd większością głosów wyraził zgodę na  
dofinansowanie w wysokości 300,00 zł zakupu nagród dla uczestników 
Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego „LEŚNA 
PRZYGODA”. Wykonanie zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Ligi Obrony Kraju w Gryfin ie o wsparcie 
finansowe organizacji konkursu marynistycznego pn. „Polska 
Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” (druk  
nr 3/71). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Ligi Obron y Kraju  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  dofinansowanie  
w wysokości 400,00 zł organizacji konkursu marynistycznego  
pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” 
Wykonanie zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Cechu Rzemiosł Różnych  
i Przedsiębiorców w Gryfinie o dofinansowanie udziału w Targach 
INKONTAKT w Schwedt (druk nr 4/71).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  
w Gryfinie, Zarząd większością głosów wyraził zgodę na udzielenie 
dotacji celowej w kwocie 3000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za 
udział przedsiębiorców z Powiatu Gryfińskiego w VIII targach 
INKONTAKT w Schwedt. Wykonanie zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 

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

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostarczenie leków dla 
DPS Nowe Czarnowo” (druk nr 5/71). 
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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 na podstawie art. 89  
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  odrzucił ofertę 
Wykonawcy Marzena i Artur Wagner Sp. J. z Goleniowa tj. tre ść 
oferty nie odpowiadała SIWZ oraz   na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych  unieważnił postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostarczanie leków dla DPS Nowe 
Czarnowo” (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)  
i zatwierdził protokół w tym zakresie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

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

o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób 
niepełnosprawnych” (druk nr 6/71). 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz po wniesieniu poprawek do 
projektu umowy SIWZ na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowych 
samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób 
niepełnosprawnych” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 235/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowych 
samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.7.2012.SD 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zapoznania się z opinią projektanta dotyczącą 
inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy” 
(druk nr 7/71). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z opinią projektanta, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie, dotychczasowemu 
wykonawcy, wykonania robót dodatkowych przy inwestycji  
pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy polegających na 
wyrównania posadzek za kwotę 18 789,69 zł brutto. Finansowanie 
zaplanowane przy Wydziale „RI” – dział 851, rozdział 85111 § 6050. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  

w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. 
- Wydziału „ZD” (druk nr 9/71).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków między zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejsza się  
o 60 000,00 zł plan wydatków na zadanie „Przebudowa ulicy 
Dworcowej w Mieszkowicach”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika w m. Krzymów”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 

 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 10/71). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się 
plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-
Szkoły zawodowe o 7 008,31 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków w rozdziale 80195-Pozostala działalność, z przeznaczeniem 
na realizację projektu „Postaw na kobiety” w ramach programu 
„Młodzie ż w działaniu”. Kwota 7 008,31 zł stanowi 20 % wartości 
projektu i zostanie zrefundowana przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji, Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”  
po zatwierdzeniu raportu końcowego projektu. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki.  
 
10. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. 
(druk nr 11/71). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się transze od czerwca do sierpnia o 10 000,00 zł  
i we wrześniu o 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy  
w marcu o 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na płatności za olej opałowy 
i media dostarczane przez SOSW w Chojnie i ZSP Nr 1 w Chojnie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 12/71). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę w marcu o 20 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w październiku. Zmian dokonuje się w związku                            
z wydatkami na sezon grzewczy. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 13/71). 
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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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 236/2012 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”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej  
Nr 1371Z ulica Sosnowa w m. Banie (druk nr 8/71). 

 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Spółdzielni Usług Rolnych 
ROL-BUD Z Trzci ńska Zdrój wykonania odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1371Z, ulica Sosnowa w m. Banie, za kwotę 11 685,00 zł 
brutto. Środki finansowe na realizację powyższego będą pochodziły  
z budżetu Wydziału „OŚ”. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD” i „O Ś”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
14. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 

za 2011 r. (druk nr 14/71). 
 

Zarząd omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2011 r. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 r.? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za 2011 r., które zostanie przedłożone Radzie 
Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym 
terminie. 
 
15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 71/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 …………………………….. 


