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Protokół nr 73/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 5 kwietnia 2012 r. w godz. od 800 do 1300  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. Protokoły: Nr 71/IV/2012 z dnia 22 marca 2012 r., Nr 72/IV/2012 z dnia  

3 kwietnia 2012 r.  zostały przyjęte jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się,  
0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej na 
realizację zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, przy  
ul. Aleja Róż 1” (druk nr 1/73). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, po uzupełnieniu umowy o zapis dot. spełnienia norm 
akustycznych i cieplnych wymienianej stolarki, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” 
umowy NR 4/OŚ/12 o udzielenie dotacji celowej w wysokości 
138 330,00 zł na realizację zadania „Wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku 
Zdroju, przy ul. Aleja Ró ż 1”. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „OŚ”.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r. oraz przyjęcia projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Moryń (druk nr 2/73). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, zwiększa się plan wydatków finansowanych środkami  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 257 310,00 zł. Środki 
przeznacza się na zadania bieżące w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo 
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kwotę 50 000,00 zł, w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska kwotę 8 500,00 zł oraz na zadania inwestycyjne:                        
- Wykonanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na wymianę 
instalacji c.o., cw, ee oraz termomodernizacja obiektu w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego obiektu 
oraz prowadzonej w nim działalności administracyjno-biurowej - 
budynek  ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie - kwota 20 000,00 zł,                                               
- Termomodernizacja budynku po Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, 
stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz pielęgnacja 
zieleni i odwodnienie terenu w obrębie działki – kwota 60 000,00 zł,                                          
- Termomodernizacja budynku stanowiącego własność powiatu 
gryfi ńskiego przy ul. Dworcowej w Chojnie w zakresie docieplenia 
stropodachu – kwota 86 100,00 zł,                                           

- Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP Nr 1 w Chojnie 
w zakresie docieplenia stropodachu – kwota 12 710,00 zł, 

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie 
kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska – kwota  
20 000,00 zł.  

Zgodnie z wnioskiem dokonuje się również zmian w planie 
wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska: 

- zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania „Edukacja 
ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych” z rozdziału 
90095-Pozostała działalność o 7 000,00 zł do rozdziału 90005-Ochrona 
powietrza atmosferycznego i klimatu, 

- zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania „Przeprowadzenie 
badań jakości wody w jeziorze Morzycko” z rozdziału 90005-Ochrona 
powietrza atmosferycznego i klimatu o 4 432,00 zł do rozdziału 90001-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 

- wprowadza się zadanie pn. „Akcja ratowania płazów-ropuchy 
szarej Bufo Bufo….”, zmniejsza się o 8 000,00 zł plan wydatków  
w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, przy jednoczesnym 
zwiększeniu w rozdziale 90008-Ochrona różnorodności biologicznej                         
i krajobrazu.  
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw –  0 osób, 
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Wstrzymało się –  0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń. 

 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”  

i „FK”.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej na 
realizację zadania „Ochrona wód powierzchniowych jeziora 
Morzycko, stanowiącego kąpielisko zlokalizowane w Moryniu” 
(druk nr 3/73). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy 
NR 5/OŚ/12 z Gminą Moryń o udzielenie dotacji celowej w kwocie 
4 432,00 zł na realizację zadania „Ochrona wód powierzchniowych 
jeziora Morzycko, stanowiącego kąpielisko zlokalizowane w Moryniu”. 
Przedmiotowa umowa zostanie podpisana po zabezpieczeniu środków 
finansowych przez Radę Powiatu. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „OŚ”.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia stanowiska w ramach konsultacji 
społecznych do projektu „Programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” (druk  
nr 4/73). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd w ramach przeprowadzonych konsultacji 
społecznych zajął stanowisko do projektu „Programu działań 
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, 
które skierował do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie oraz do wiadomości Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, Izby Rolniczej w Szczecinie, Rady Gminy 
Cedynia i Rady Gminy Mieszkowice.  Wykonanie zadania powierza się 
Wydziałowi „O Ś”. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego obowiązujących w roku 2012 (druk nr 5/73). 



 4

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych 
położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie 
postanowił, iż przedmiotowy projekt wymaga uzupełnienia. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.  

 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 
Gryfi ńskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące 
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  
i związanych z nimi urządzeniami wodnymi (druk nr 6/73). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

zmieniając jego nazwę: „w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 
środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla 
spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych”.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, 
przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw –  0 osób, 
Wstrzymało się –  0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek 
wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 
Gryfi ńskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (druk nr 7/73). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych 
Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, do którego wprowadzono 
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uzupełnienie w zakresie możliwości usuwania azbestu jako elementu 
inwestycji. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z poprawką ? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw –  0 osób, 
Wstrzymało się –  0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu –  
Jan Podleśny. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki w/s rozpoczęcia procedury związanej z powierzeniem 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie (druk nr 8/73). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na rozpoczęcie 
procedury związanej z powierzeniem stanowiska dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adrianie 
Salamończyk na okres kolejnych 5 lat szkolnych tj. od 1 września  
2012 r. do 31 sierpnia 2017 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „EK”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s utworzenia nowego kierunku 
kształcenia w zawodach ogrodnik i kucharz wraz  
z dofinansowaniem (druk nr 9/73). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystki, Zarz ąd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
jednogłośnie wyrażając zgodę na utworzenie od 1 września 2012 r. 
nowego kierunku kształcenia w zawodach ogrodnik i kucharz. Środki 
finansowe związane z przygotowaniem i wyposażeniem pracowni  
i warsztatów w wysokości 44 000,00 zł będą pochodziły  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.  Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Burmistrza Mieszkowic o dofinansowanie 
Mistrzostw TriM 2012 – hattrick dla Europy (druk nr  10/73). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystki, Zarz ąd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Burmistrza Mieszkowic jednogłośnie wyrażając zgodę na 
dofinansowanie w kwocie 1 800,00 zł organizacji Mistrzostw TriM 
2012 – hattrick dla Europy (z przeznaczeniem na zakup koszulek  
z nadrukiem oraz wynajem autobusów). Środki finansowe na ten cel 
zostaną przeniesione  z zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  
w związku z rezygnacją Stowarzyszenia „Promyk” z przyznanej 
dotacji na realizację zadania pn. „IV Powiatowa Olimpiada o Puchar 
Starosty Gryfińskiego”, na zadania związane z promocją powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 

   
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gryfinie w/s dofinansowania VII Festiwalu Piosenki 
o Zdrowiu (druk nr 11/73). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki, Zarz ąd  pozytywnie rozpatrzył wniosek Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie jednogłośnie 
wyrażając zgodę na dofinansowanie w kwocie 300,00 zł VII Festiwalu 
Piosenki o Zdrowiu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 12/73). 
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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 237/2012 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu pn. „Nasze kompetencje – Nasza 
przyszłość” realizowanego w ramach działania 9.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do uczniów 
technikum zawodowego. Jego celem jest poprawa sytuacji 
absolwentów na rynku pracy, pobudzenie ich kreatywności  
m.in. poprzez podniesienie umiejętności językowych – uzyskanie 
certyfikatu z j ęzyka obcego, nauczanie przedmiotów ścisłych 
nowoczesnymi metodami oraz zaktywizowanie postaw na rynku pracy. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 
2011 (druk nr 13/73). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 
2011. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2011 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw –  0 osób, 
Wstrzymało się –  0 osób 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2011. 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.   
 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy 
dot. realizacji zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku  
po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczy-
Leczniczy” (druk nr 14/73). 

 
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, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 2 do umowy zawartej z Firmą Handlowo-
Usługową GEKO z Pyrzyc  na  „Przebudowę pomieszczeń w budynku 
po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczy-
Leczniczy”, w którym przedłuża się termin realizacji zadania do dnia 
15.05.2012 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„RI”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu 
w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń  
w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy” (druk nr 15/73). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził projekt  
zagospodarowania  terenu (zieleni) w związku z realizacją inwestycji 
pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
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w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie 
nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych”  
w podziale na 3 części (druk nr 16/73). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób 
niepełnosprawnych”, ponieważ oferta z najniższą ceną znacznie 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie w/w zamówienia. 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.272.7.2012.SD 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenie zgody na zmianę terminu 
płatności zadłużenia stanowiącego ratę roczną za 2010 r. z tytułu 
nabycia lokalu mieszkalnego (druk nr 17/73). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego oraz opinią Skarbnika 
Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na odroczenie terminu 
spłaty raty rocznej za 2010 r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego  
w wysokości 1 268,09 zł, rozłożenie jej na 4 raty miesięczne płatne do 
31.08.2012 r. oraz nienaliczanie odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty 
raty rocznej za 2010 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenie zgody na zorganizowanie 
II przetargu na najem pomieszczenia użytkowego w budynku przy 
ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej z usługami finansowymi – punkt kasowy 
(druk nr 18/73). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na ogłoszenie II przetargu pisemnego nieograniczonego na najem  na 
okres 3 lat pomieszczenia użytkowego w budynku przy  
ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej z usługami finansowymi – punkt kasowy. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s ustalenie wysokości odszkodowania 
z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod 
drogi publiczne (druk nr 19/73). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokości 
odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Gryfino i Powiat 
Gryfi ński z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi 
publiczne gminne i powiatowe oraz zatwierdził treść porozumienia  
w tym zakresie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy  
i umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 20/73). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy  
i umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu, których 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw –  0 osób, 
Wstrzymało się –  0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy i umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości, oznaczonej na działce 236/2, położonej w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
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Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 21/73). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw –  0 osób, 
Wstrzymało się –  0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
znajdującej się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, usytuowanym na działce 
272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wydzierżawienia 

w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pomieszczenia 
biurowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 22/73). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia  

w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pomieszczenia biurowego 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pomieszczenia 
biurowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 238/2012 w sprawie 

wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 
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pomieszczenia biurowego o powierzchni użytkowej 21,45 m2  
znajdującego się w budynku stanowiącym własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, przy ul. Dworcowej w Chojnie. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości stawki czynszu za dzierżawę pomieszczeń biurowych 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 23/73). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

stawki czynszu za dzierżawę pomieszczeń biurowych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę pomieszczeń biurowych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 239/2012 w sprawie 

ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę pomieszczeń 
biurowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie porozumień z gminami w sprawie powierzenia 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miast i miejscowości 
(druk nr 24/73). 

 
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 podpisanie porozumień z gminami  
w sprawie powierzenia gminom zadań zarządcy dróg powiatowych: 

- z Gminą Moryń na terenie miasta Moryń na okres od 1 kwietnia 
2012 r. do 31 marca 2013 r. za kwotę 46 000,00 zł, 

- z Gminą Cedynia na terenie miasta Cedynia od 1 kwietnia 2012 r. 
do 31 marca 2013 r. za kwotę 30 000,00 zł, 

- z Gminą Mieszkowice na terenie miasta Mieszkowice od  
1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. za kwotę 41 000,00 zł, 
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- z Gminą Trzcińsko-Zdrój na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój od  
1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. za kwotę 42 000,00 zł, 

- z Gminą Banie na terenie miejscowości Banie od  
1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. za kwotę 7 000,00 zł. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
25. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Gminą Chojna w sprawie uzgodnienia 
zasad, terminów i sposobu finansowania zadania pn.: „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Żółkiewskiego  
i Dworcowej w Chojnie, w rejonie szkoły oraz dworca 
autobusowego” (druk nr 25/73). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Chojna  
w sprawie uzgodnienia zasad, terminów i sposobu finansowania 
zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach 
Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie, w rejonie szkoły oraz dworca 
autobusowego”. Inwestycja realizowana jest przy współudziale 
środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Szacunkowa wartość zamówienia 
- 2 500 000,00 zł. Koszt powiatu - 1 250 000,00 zł. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
26. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 

 w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulic powiatowych – 
Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie” (druk nr 26/73). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulic powiatowych – 
Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie” wybierając ofertę Wykonawcy 
MUSING Sp. z o.o. ze Szczecina za kwotę 1 870 933,91 zł brutto. 
Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 935 466,96 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.07.2012.MI 
 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenie protokołu z postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Remonty cząstkowe grysami  
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2012 roku z podziałem na 
3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Banie, 
zadanie II - gminy: Chojna, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa, zadanie 
III – gminy: Cedynia, Mory ń i Mieszkowice” (druk nr 27/73). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Remonty cząstkowe grysami i emulsją 
asfaltową dróg powiatowych w 2012 roku z podziałem na 3 zadania: 
zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Banie, zadanie II - 
gminy: Chojna, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa, zadanie III – gminy: 
Cedynia, Moryń i Mieszkowice”  wybierając: 
- na zadanie I ofertę Wykonawcy S-PROBUD Sp. z o.o. ze Stargardu 
Szczecińskiego za kwotę 271 430,25 zł brutto, 
- na zadanie II ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Drogowe 
EMULEX  Ulchurski Sp.z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę 
275 107,95 zł brutto, 
- na zadanie III ofertę Wykonawcy DATA-TRANS Usługi Sprzętowo 
Transportowe Roboty Drogowe z Pyrzyc za kwotę 281 424,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.06.2012.MI 
 
28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej  
Nr 1356Z na odcinku Borzym – Dołgie (druk nr 28/73). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Budowlane  
Ambroziak Jan z Gardna wykonania odwodnienia drogi powiatowej 
Nr 1356Z na odcinku Borzym – Dołgie za kwotę 27 060,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni na ulicach 
powiatowych oraz na drodze powiatowej Nr 1386Z Nawodna – 
Bielinek w miejscowości Krajnik Górny (druk nr 29/73).  
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie DATA – TRANS Usługi 
Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe z Pyrzyc wykonania 
remontu nawierzchni na ulicach powiatowych na terenie miasta 
Chojna oraz na drodze powiatowej Nr 1386Z Nawodna – Bielinek  
na odcinku w m. Krajnik Górny za kwotę 14 169,60 zł brutto. Nadzór 
nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 
2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 30/73). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Zarząd po omówieniu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, skierował go do 
uzupełnienia. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi 
Gryfi ńskiemu na 2012 r. (druk nr 31/73). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
Powiatowi Gryfińskiemu na 2012 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2012 r. 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 określenia zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2012 r. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
32. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 32/73). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę w marcu o 2 986,19 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
niewykorzystanej transzy w lutym. Zmiany dotyczą realizacji projektu 
„WAVE-Woda-Aqua-Viz-Everywhere". Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
33. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na  
2012 r. (druk nr 33/73). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu wydatków jednostki o 12 616,77 zł. Są to 
środki zaoszczędzone przez jednostkę podczas realizacji projektu 
„Różnice motorem zmian” w ramach Programu „Uczenie się przez 
całe życie”, Comenius, Partnerskie Projekty Regio na mobilnościach 
finansowanych przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez 
całe życie”. Środki przeznacza się na zabezpieczenie 20% wydatków na 
projekty realizowane przez jednostkę. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
34. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 34/73). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,  zgodnie  z którym zwiększa się 
transzę w marcu o 35 000,00 zł, w związku z płatnościami za energię, 
prąd, gaz, żywność, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w maju. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
35. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. 
(druk nr 35/73). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,  zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków jednostki w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe,                         
w paragrafie 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  o 11 500,00 zł, z przeznaczeniem na klimatyzację  
w pracowni komputerowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków na zakup usług remontowych. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 

  
36. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  

w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. 
- Wydziału „ZD” (druk nr 36/73).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie  
w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe planu wydatków 
bieżących o 1 100 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków na zakup usług remontowych o 980 000,00 zł, dotacje dla 
gmin na zadania bieżące o 40 000,00 zł i dotację dla Gminy Moryń na 
zadania inwestycyjne o 80 000,00 zł. Jednocześnie Zarząd wyraził 
zgodę na zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa ulic 
Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie” w ramach Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- 
Dostępność- Rozwój o 500 000,00 zł i na zadanie na „Inwestycje na 
drogach powiatowych” o 122 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów  
o 750 000, 00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) na zadanie 
„Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie” oraz 
zmniejsza o 670 000,00 zł plan dochodów na zadanie „Przebudowa 
ulicy Dworcowej w Mieszkowicach” (dotacja celowa z Gminy 
Mieszkowice) w związku z niezakwalifikowaniem wniosku  
o dofinansowanie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i „ZD”.  
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37. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2012 r. – Wydziału „ZK” (druk nr 37/7 3). 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa,  
w łącznej wysokości 1 936,15 zł. Zmiany dotyczą paragrafów 
płacowych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i „ZK”. 
 
38. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału „RI” (druk  
nr 38/73). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym 
zmniejsza się o 115 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne 
„Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
zadanie inwestycyjne „Dostosowanie nieruchomości w Nowym 
Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „RI”. 
 
39. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 39/73). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę w kwietniu o 18 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
transz w maju. Zmiany spowodowane są wypłatą nagrody 
jubileuszowej  i odpraw emerytalnych. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 

 
40. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków 
budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz PCPR na 
2012 r. (druk nr 40/73). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
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zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Starostwa 
Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w następujący 
sposób: 
- zwiększenie dochodów w planie finansowym PCPR w Gryfinie  
w dziale 852, rozdział 85201 § 2900 o 400 000,00 zł, w dziale 852, 
rozdział 85204 § 2900 o 129 000,00 zł, 
- zwiększenie wydatków w planie finansowym PCPR w Gryfinie  
w dziale 852, rozdział 85201 § 4330 o 178 500,000 zł,  w dziale 852, 
rozdział 85204 § 4330 o 57 000,00 zł, 
- zmniejszenie dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie w dziale 852, rozdział 85204 § 2320 o 129 000,000 zł, 
- zmniejszenie wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie w dziale 852, rozdział 85201 § 2320 o 178 500,00 zł, w dziale 
852, rozdział 85204 § 2320 o 57 000,00 zł, 
- zwiększenie dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie w dziale 852, rozdział 85201 § 2320 o 175 607,40 zł. 

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
41. 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 41/73). 
 
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 240/2012 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 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  

 
42. 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 
Gryfi ńskiego na 2012 rok (druk nr 42/73). 

 
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 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 241/2012 w sprawie zmiany 

uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”. 
 
43. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2012 rok (druk nr 43/73). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw –  0 osób, 
Wstrzymało się –  0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok. 
 
44. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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1. Zarząd zapoznał się z rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego znak: NK-4.4131.86.2012.SA z dnia 23 marca 2012 r. ,  
w którym stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/95/2012 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń 
przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, pogotowiom rodzinnym, 
rodzinnym domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych, 
którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba 
niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej. 

2. Zarząd zapoznał się z pismami p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie dot. podjęcia działań w zakresie czynnej ochrony ropuchy szarej 
(Bufo, Bufo). 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 73/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 …………………………….. 


