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Protokół nr 82/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 6 czerwca 2012 r. w godz. od 745 do 900  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. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
zmian (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 81/IV/2012 z dnia 31 maja 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 
Wydziału „ZK” (druk nr 1/82).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie  wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 
75421-Zarządzanie kryzysowe. Zmniejsza się o 3 336,50 zł plan 
wydatków na zadanie inwestycyjne „Montaż anteny do łączności 
radiowej z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego  
i z gminami powiatu gryfińskiego”, w związku z mniejszymi niż 
planowano kosztami zadania, przy jednoczesnym zwiększeniu 
paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK” i „FK”. 
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 
Wydziału „ZD” (druk nr 2/82).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 
60014-Drogi publiczne powiatowe. Zmniejsza się o 255 000,00 zł plan 
wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Żółkiewskiego  
i Dworcowej w Chojnie”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa istniejącego 
utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego na                           
ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 
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3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 3/82). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz informacją Skarbnika 
Powiatu z dokonanej analizy planu finansowego jednostki na 2012 rok, 
Zarząd rozpatrzył go negatywnie jednogłośnie nie wyrażając zgody na 
zwiększenie planu finansowego jednostki o 19 578,69 zł. Środki 
finansowe z projektu „Staże hotelarzy” postanowił przeznaczyć na 
rezerwę ogólną budżetu powiatu min. na zabezpieczenie wkładu 
własnego do projektów. Jednocześnie Zarząd wskazał Dyrektorowi, iż 
realizacja przedmiotowego wniosku ma pokrycie w obecnym planie 
finansowym jednostki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi szkoły. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontu, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zmian w budżecie powiatu 
gryfi ńskiego na 2012 r. (druk nr 4/82). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa    oraz Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie  
z którym dokonuje się zmian w dziale 801-Oświata i wychowanie 
między zadaniami finansowanymi środkami z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska. Zmniejsza się    o 200 000,00 zł plan 
wydatków na zadanie: „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Gryfinie” (pomoc finansowa dla Gminy Gryfino), 
przy jednoczesnym zwiększeniu o 100 000,00 zł planu wydatków na 
zadanie „Termomodernizacja budynku internatu wraz z częścią 
mieszkalną, stołówką, łącznikiem przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” i o 100 000,00 zł planu 
wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku internatu przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałom: „OŚ”, „RI” i „FK”. 
 
5. 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 5/82). 
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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 267/2012 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”.  
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr 262/2012 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. 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 6/82). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
24.05.2012 r. 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 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 262/2012 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. 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 268/2012 w sprawie 

sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 262/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 



 4

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”.  
 
7. 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.: „Modernizacja II pi ętra  
w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz z wymianą 
instalacji sanitarnych, elektrycznych - I etap” (druk nr 7/82). 

 
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 zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja II piętra w budynku 
internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz z wymianą instalacji 
sanitarnych, elektrycznych - I etap” jednogłośnie wybierając ofertę 
Wykonawcy FBR BRUKPOL-2 Andrzej Szyłow z Gryfina z oferowaną 
ceną w wysokości 394 974,96 zł brutto. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.20.2012.SD 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Burmistrza Cedyni o wsparcie finansowe 
organizacji Dni Cedyni 2012 (druk nr 8/82). 

 

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, Zarz ąd negatywnie rozpatrzył wniosek 
Burmistrza Cedyni nie wyrażając zgody na sfinansowanie występu  
pn. „Hulanki z czarownicami” zaplanowanego podczas obchodów Dni 
Cedyni 2012. Jednocześnie Zarząd wyraził gotowość wsparcia  
w/w imprezy poprzez dofinansowanie polsko-niemieckich warsztatów 
i pokazów rzemiosła średniowiecznego. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK”. 
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 9/82). 

 
Zarząd zapoznał się z pozytywnymi opiniami Kuratora Oświaty  

w Szczecinie oraz Rady  Pedagogicznej ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie 
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 269/2012 w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adrianie Salamończyk. 
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.   

  
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na 
wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna 
(druk nr 10/82). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
Zarząd zapoznał się z uzupełnionym projektem uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie, który otrzymał brzmienie: „w sp rawie 
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych 
silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na 
terenie gminy Chojna”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami 
spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba 
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Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora 
Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 
planu kontroli za I półrocze 2012 r. (druk nr 11/82). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
z realizacji planu kontroli za I półrocze 2012 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za  
I półrocze 2012 r. 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 zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
z realizacji planu kontroli za I półrocze 2012 r.  
 
12. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s realizacji zaleceń 

Zarządu Powiatu w związku z prawdopodobieństwem naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych przez SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 12/82). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli o nieskładanie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych po zapoznaniu się z wynikami  
z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dotyczącego  
SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie w likwidacji. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Kontrolerowi. 
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13. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s realizacji zaleceń 
Zarządu Powiatu w związku z prawdopodobieństwem naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie (druk nr 13/82). 
 
Na wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli, po zapoznaniu się  

z wynikami z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego  
w kwestii prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie postanowił złożyć zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny 
finansów publicznych przez jednostkę, w związku z nieprzekazaniem  
w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków 
publicznych i ich rozdysponowania. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Kontrolerowi. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  
ds. Kontroli  – Edyta Szturo. 

 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 82/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 …………………………….. 


