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Protokół nr 84/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 21 czerwca 2012 r. w godz. od 800 do 1050 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 Gryfiński 
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 83/IV/2012 z dnia 14 kwietnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 
gruntowej – dojazd do pól mieszkańców miejscowości Żelechowo  
i Grzybno”. (druk nr 1/84).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami - Arkadiusz Durma. 
. 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn.: „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól 
mieszkańców miejscowości Żelechowo i Grzybno”. 
 
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. „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól mieszkańców miejscowości 
Żelechowo i Grzybno” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 275/2012 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd 
do pól mieszkańców miejscowości Żelechowo i Grzybno”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.16.2012.MI 
 

2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez remont chodnika oraz zjazdów 
położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1437Z ulica Szczecińska 
w miejscowości Stare Czarnowo o łącznej powierzchni 2.733 m2”. 
(druk nr 2/84). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z poprawkami, na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, poprzez remont chodnika oraz zjazdów położonych  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1437Z ulica Szczecińska w miejscowości 
Stare Czarnowo o łącznej powierzchni 2.733 m2” 
 
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. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez remont chodnika oraz zjazdów położonych 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1437Z ulica Szczecińska w miejscowości Stare Czarnowo 
o łącznej powierzchni 2.733 m2”, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 276/2012 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, poprzez remont chodnika oraz zjazdów położonych  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1437Z ulica Szczecińska w miejscowości 
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Stare Czarnowo o łącznej powierzchni 2.733 m2”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.15.2012.MI 
 

3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – 
załącznik nr 1 Druk ZP-PN, zadania pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika 
oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1390Z 
Chojna-Piasek w miejscowości Krzymów”. (druk nr 3/84). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
– załącznik nr 1 Druk ZP-PN, zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów 
położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1390Z Chojna-Piasek  
w miejscowości Krzymów”, jednogłośnie wybierając ofertę 
Wykonawcy Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska-
Zdrój z oferowaną ceną w wysokości 128 816,67 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.13.2012.MI 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami - Arkadiusz Durma. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na 
świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego dla inwestycji 
pn.: „Modernizacja II pietra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 
w Gryfinie – wraz z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych 
- I etap” (druk nr 4/84). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła naczelnik Wydziału 

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

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy na świadczenie usługi pełnienia nadzoru 
autorskiego dla inwestycji pn.: „Modernizacja II pietra w budynku 
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internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz z wymianą instalacji 
sanitarnych, elektrycznych - I etap” autorowi projektu firmie 
IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna Piotr Fiuk ze Szczecina, 
zgodnie z oferowaną kwotą 260,00 zł netto za jednorazowy pobyt 
branżysty na budowie, przy przewidywanych 8 pobytach.  
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 

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

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wniosku Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 
w Gryfinie w/s dotacji na realizację zadania z zakresu „Edukacji 
ekologicznej” w 2012 r. (druk nr 5/84).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Zespół Szkół 
Ponadgimanzjalnych Nr 2 w Gryfinie, negatywnie rozpatrzył wniosek 
w/s dotacji na realizację zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej”  
w 2012 r. Zadanie określone we wniosku szkoły nie zostało 
sformułowane jako program, warsztat, konkurs, olimpiada czy inna 
forma propagująca konkretne zachowania korzystne dla środowiska, 
upowszechniające wiedzę o przyrodzie i wpływające na poziom 
świadomości ekologicznej, a jedynie jako zakup wyposażenia  
do klasopracowni biologicznej i chemicznej.  
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.  
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  
w 2012 roku. (druk nr 6/84).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadania publicznego w 2012 roku, w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 277/2012 w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 
roku. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”  
i zobowiązuje się Naczelnika Wydziału do zamieszczenia informacji w 
lokalnej prasie, na www.bip.gryfino.powiat.pl i www.gryfino.powiat.pl, 
oraz przesłania do stowarzyszeń, które w statucie mają wykonywanie 
działalności o charakterze edukacyjnym w zakresie ochrony powietrza 
lub zdrowia. 
 

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

 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu w/s wyrażenia zgody na zmianę treści w umowie  
Nr 6/KM/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. (druk nr 7/84). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła zastępca naczelnika 

Wydziału Komunikacji i Transportu - Urszula Przetak. 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu, jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
treści w umowie Nr 6/KM/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r., dotyczącej  
§ 1 ust. 4 wartość szacunkowa umowy nie wyniesie więcej niż  
50 000,00 zł brutto.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła zastępca naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu - Urszula Przetak.  
 

Posiedzenie opuścił członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj. 

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji w celu przedstawienia opinii w sprawie kierunków 
rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej i mieszkań 
chronionych w kontekście zapewnienia opieki i wychowania 
dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, zapewnienia pomocy 
osobom usamodzielnianym w postaci mieszkań chronionych, 
racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi  
i wykorzystania budynków przeznaczonych na instytucjonalną 
pieczę zastępczą. (druk nr 8/84). 

 
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 powołania Komisji w celu 
przedstawienia opinii w sprawie kierunków rozwoju instytucjonalnej 
pieczy zastępczej i mieszkań chronionych i wprowadził poprawkę. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Komisji w celu przedstawienia opinii 
w sprawie kierunków rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej i mieszkań 
chronionych, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę wraz z poprawką?  
 
Za – 3 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 278/2012 w sprawie powołania 
Komisji w celu przedstawienia opinii w sprawie kierunków rozwoju 
instytucjonalnej pieczy zastępczej i mieszkań chronionych. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się „PCPR”.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie -  Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przekształcenia szkół zawodowych (druk nr 9/84). 
 

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

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przekształcenia szkół zawodowych.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia szkół zawodowych,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 3 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przekształcenia szkół zawodowych, i skierował projekt  
pod obrady Rady Powiatu na najbliższą sesję. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

10.  Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystki dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy  
z Instytutem Badań w Oświacie sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie  
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na opracowanie „Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty 
specjalnej w Powiecie Gryfińskim” (druk nr 10/84). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystki, jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
umowy z Instytutem Badań w Oświacie sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
na opracowanie „Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty 
specjalnej w Powiecie Gryfińskim”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

11.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2011 Lokalnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2011-2015 (druk nr 11/84). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 
2011-2015. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  
w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2011-2015, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 3 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2011 Lokalnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego 
na lata 2011-2015 i postanowił skierować projekt pod obrady Rady 
Powiatu na kolejną sesję. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki - Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
12.  Wniosek Geodety Powiatowego dot. wyrażenia zgody  

na podpisanie aneksu do umowy z dnia 14 sierpnia 2009 r.  
w/s realizacji wspólnego przedsięwzięcia – projektu PL 0467 
„Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie 
województwa zachodniopomorskiego” (druk nr 12/84). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Geodeta Powiatowy -  
Grzegorz Downar. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Geodety Powiatowego, 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy z dnia  
14 sierpnia 2009 r. w/s realizacji wspólnego przedsięwzięcia – projektu 
PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie 
województwa zachodniopomorskiego”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Geodeta Powiatowy -   
Grzegorz Downar. 

 
13.  Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie 
listu intencyjnego z „SEC Energia” (druk nr 13/84). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie listu intencyjnego  
z „SEC Energia” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie dotyczącego 
dostarczania energii cieplnej i modernizacji kotłowni w Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
14.  Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 14/84). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie finansowym SOS-W w Chojnie  
w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. Zwiększa się  
o 200,00 zł plan wydatków w paragrafie 4170 – wynagrodzenia 
bezosobowe, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków  
w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi placówki  
i Wydziałowi „FK”.  
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15.  Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 15/84). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych SOS-W  
w Chojnie o kwotę 45 670,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 
Zarząd zobowiązuje dyrektora do przeprowadzenia procedury 
przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz do 
dostarczenia opinii zasadności dokonania modernizacji instalacji 
ciepłej wody użytkowej istniejących urządzeń technicznych kotłowni, 
które rozwiąże problem równomiernego przekazywania ciepła  
do poszczególnych budynków, w tym Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej. Następnie po realizacji zadania  
do przedłożenia rozliczenia zadania do Wydziału „FK”. Jednocześnie 
informuje się o obowiązku przestrzegania trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej, zgodnie z którym wszelkie zalecenia i wnioski  
do budżetu powinny być zgłaszane w odpowiednim terminie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi placówki  
i Wydziałowi „FK”. 
 

16.  Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 16/84). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych SOS-W  
w Chojnie w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 
o kwotę 7 313,58 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi placówki  
i Wydziałowi „FK”. 
 

17.  Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 17/84). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki na rok 2012, rozpatrzył  
go negatywnie, ponieważ wniosek nie został złożony w odpowiednim 
terminie i nie został ujęty na etapie planowania budżetu powiatu  
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na 2012 r. Zarząd proponuje przyjąć wniosek do realizacji, ale w 2013 
roku. Niestety w tym roku odmiennie do poprzedniego, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Ministerstwo Finansów nie przewidują zwrotu 
środków na wykonywanie remontów m.in. klas szkolnych, a Ośrodek 
otrzymał w rezultacie już ok. 100 000 zł środków poza budżetem 
jednostki. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi placówki  
i Wydziałowi „FK”. 
 

18.  Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na rok 2012 (druk nr 18/84). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 
się zmian w planie finansowym jednostki na rok 2012. Zmniejsza się  
o kwotę 15 600,00 zł w paragrafie 4020 – fundusz operacyjny, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 4170  
– wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejsza się o kwotę 264,00 zł  
w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 4060  
– pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych  
oraz funkcjonariuszy.   
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Komendantowi 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie i Wydziałowi 
„FK”. 
 

19.  Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 
planu finansowego wydziału na rok 2012 (druk nr 19/84). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 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 10 000,00 zł plan wydatków  
na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Żółkiewskiego  
i Dworcowej w Chojnie”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów 
położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1490Z Chojna - Piasek  
w m. Krzymów”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 
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20.  Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s 
zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2012 (druk nr 
20/84). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 
75020 – rady powiatów. Zmniejsza się o 14 870,00 zł w paragrafie  
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym 
zwiększeniu o 14 870,00 zł w paragrafie 4140 – wpłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR” i „FK”. 
 

21.  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 21/84). 

 
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 – 3 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 279/2012 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”.  
 

22.  Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego 
bilansu Powiatu Gryfińskiego za 2011 r. (druk nr 22/84). 
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Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd postanowił zdjąć druk  
z dzisiejszego posiedzenia, a następnie po uzupełnieniu o sprawozdanie 
„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o., omówić 
skonsolidowany bilans Powiatu Gryfińskiego za 2011 r. na kolejnym 
posiedzeniu. 
 

23.  Sprawy różne, Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Prezesa Zarządu „Dom Lekarski” S. A.  
w Szczecinie z dnia 18.06.2012 r. w zakresie zasad wynagradzania członków Rady 
Nadzorczej spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz poniesienia 
wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012 r., zgodnie z planem inwestycyjnym 
stanowiącym załącznik do umowy zbycia udziałów.  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 84/IV/2012. 

 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 …………………………….. 


