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Protokół nr 75/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 19 kwietnia 2012 r. w godz. od 815 do 1000  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, dodano: 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Gryfinie umowy na usługę stworzenia i utrzymania przez okres  
3 lat strony internetowej na potrzeby realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie Grantu EURES Odra – Oder 2011- 2012 (druk nr 16/75). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2). 

3. Protokoły: Nr 73/IV/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r., Nr 74IV/2012 z dnia  
12 kwietnia 2012 r.  zostały przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących 
się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zawarcie Umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego 
na zadaniu pn. „Przebudowa ulic powiatowych Żółkiewskiego  
i Dworcowej w Chojnie” (druk nr 1/75). 

 
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 zawarcie Umowy Nr 15/ZD/2012 z firmą 
„Komplet Inwest” Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj S.J.  
z Gorzowa Wielkopolskiego  na prowadzenie nadzoru inwestorskiego 
na zadaniu pn. „Przebudowa ulic powiatowych Żółkiewskiego  
i Dworcowej w Chojnie” za kwotę 49 200,00 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

wykonania badań nośności drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – 
Linie (druk nr 2/75).  
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Politechniki Szczecińskiej Laboratorium Drogowe wykonania badań 
nośności drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie za kwotę 
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11 808,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie Porozumienia z Gminą Banie w sprawie 
odtworzenia systemu odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej 
Nr 1372Z z drogą wewnętrzną Gminy Banie w m. Sosnowo (druk  
nr 3/75). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Porozumienia z Gminą Banie w sprawie odtworzenia 
systemu odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1372Z  
z drogą wewnętrzną Gminy Banie w m. Sosnowo. Powiat przekaże na 
ten cel dotację celową w wysokości  11 992,50 zł, stanowiącą 50% 
wartości inwestycji. 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 dot. przyj ęcia informacji o likwidacji ksi ęgowanych 
pozabilansowo środków trwałych i wyposażenia w Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach (druk nr 5/75). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarz ąd zapoznał się z informacją o likwidacji 
księgowanych pozabilansowo środków trwałych i wyposażenia  
w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i przyjął ją bez uwag. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR” i Dyrektorowi 
PCPR. 
 
5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zagospodarowania składników wartości niematerialnych  
i prawnych w jednostce (druk nr 6/75). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
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likwidacj ę składników wartości niematerialnych i prawnych  
powiatu użytkowanych przez jednostkę zgodnie z propozycjami 
wymienionymi w protokole nr 2/2012 z oceny składników wartości 
niematerialnych i prawnych z dnia 27.03.2012 r. Nadzór nad realizacją 
w/w zadania powierza się Wydziałowi „OR” i Dyrektorowi jednostki. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie składników majątku 
ruchomego (druk nr 7/75). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie składników majątku 
ruchomego tj. dwóch stolików o numerach inwentaryzacyjnych: 
808/13/07/570, 808/13/07/571. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie składnika majątku 
ruchomego (druk nr 8/75). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie składnika majątku 
ruchomego tj. samochodu będącego dotychczas w dyspozycji 
Starostwa Powiatowego, użytkowanego przez Wydział Zarzadzania 
Drogami - Fiata Seicento. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza 
się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym  
w 2012 r. (druk nr 4/75). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym w 2012 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2012 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 245/2012 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym  
w 2012 r. Uchwała zostanie podpisana po podjęciu w dniu dzisiejszym 
przez Radę Powiatu uchwały 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. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym o ufundowanie pucharów i nagrody 
indywidualnej na eliminacje powiatowe (druk nr 9/75). 

 
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 Turystki, Zarz ąd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXXV Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym jednogłośnie wyrażając 
zgodę na ufundowanie pucharów (do kwoty 400,00 zł) i nagrody 
indywidualnej (do kwoty 500,00 zł) dla uczestników turnieju BRD. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia na 

2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
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nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane (druk nr 10/75). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2012 rok 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności  
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 246/2012 w sprawie 

ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane.  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 

Dodatkowo, Zarząd zapoznał się z informacją dot. strategii  
i modelu organizacyjnego dla szkół specjalnych w powiecie gryfińskim. 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” do przygotowania na 
kolejne posiedzenie wniosku w/s powołania Zespołu do opracowania 
przedmiotowej strategii, wraz z uwzględnieniem złożonych ofert w tym 
zakresie. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej  
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego (druk nr 11/75). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki, po rozpatrzeniu oferty organizacji pozarządowej  
tj. Towarzystwa Miło śników Historii Ziemi Gryfi ńskiej, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie realizacji zadania publicznego 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego polegającego na przeprowadzeniu konferencji  
pt. „Historia Polski hymnem pisana” w kwocie 1 500,00 zł. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. – 
Wydziału „OR” (druk nr 12/75).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. Zwiększa 
się o 4 500,00 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne 
z przeznaczeniem na doposażenie nowozakupionego samochodu 
osobowego w zestaw multimedialny, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu wydatków bieżących. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „FK” i „OR”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 13/75). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2, zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia 
w obrębie planu wydatków jednostki kwoty 602,70 zł (zmniejszenie  
w dziale 801, rozdział 80130 §4300, zwiększenie w dziale 854, rozdział 
85410 §4220), w związku z organizacją wizyty uczniów z hiszpańskiej 
szkoły w Polsce w ramach programu eTwinning – Europejska 
współpraca szkół. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona 
uchwałą Rady Powiatu na kolejnej sesji. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 14/75). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę w kwietniu o 20 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transz w lipcu i sierpniu po 10 000,00 zł. Zmiany 
spowodowane są wydatkami poniesionymi na zakup oleju opałowego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 



 7

15. 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 15/75). 

 
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 247/2012 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”. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 

na zawarcie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie umowy na 
usługę stworzenia i utrzymania przez okres 3 lat strony 
internetowej na potrzeby realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie Grantu EURES Odra – Oder 2011- 2012 (druk  
nr 16/75). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie umowy na usługę 
stworzenia i utrzymania przez okres 3 lat strony internetowej na 
potrzeby realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie Grantu 
EURES Odra – Oder 2011- 2012. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie umowy na 
usługę stworzenia i utrzymania przez okres 3 lat strony internetowej na potrzeby realizacji przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie Grantu EURES Odra – Oder 2011- 2012 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 248/2012 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie umowy na usługę stworzenia i utrzymania przez okres 3 lat 
strony internetowej na potrzeby realizacji przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Gryfinie Grantu EURES Odra – Oder 2011- 2012. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PUP w Gryfinie. 
 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem otrzymanym z Ministerstwa Sprawiedliwości,  
znak: DSO-5000-191/12/DO zawierającym odpowiedź na pismo Starosty Gryfińskiego 
w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Gryfinie.  
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 75/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 …………………………….. 


