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Protokó� nr 87/IV/2012 
Zarz�du Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 lipca 2012 r. w godz. od 800 do 1050  w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odby�o si� 
posiedzenie Zarz�du Powiatu. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzy� i prowadzi� – Starosta Wojciech 
Konarski. W posiedzeniu udzia� wzi�li Cz�onkowie Zarz�du oraz zaproszeni 
go�cie (listy obecno�ci – za�. nr 1).  

2. Przewodnicz�cy Zarz�du przedstawi� porz�dek obrad, do którego nie wniesiono  
zmian (porz�dek obrad - za�. nr 2).  

3. Protokó� Nr 86/IV/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. zosta� przyj�ty jednog�o�nie  
(4 – za, 0 – wstrzymuj�cych si�, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania Drogami i Zast�pcy 

Naczelnika Wydzia�u Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Le�nictwa 
w/s wprowadzenia zmian w bud�ecie oraz wyra�enia zgody na 
podpisanie umowy z Gmin� Chojna w/s wspólnej realizacji robót 
drogowych w m. Krzymów (druk nr 1/87). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarz�du Powiatu uczestniczy� Naczelnik Wydzia�u 

Zarz�dzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

Po zapoznaniu si� z wnioskiem Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania 
Drogami i Zast�pcy Naczelnika Wydzia�u Ochrony �rodowiska, 
Rolnictwa i Le�nictwa, Zarz�d jednog�o�nie wyrazi� zgod� na 
wprowadzenie do bud�etu powiatu dotacji z Gminy Chojna  
w wysoko�ci 20 000,00 z� oraz  na zawarcie Umowy z Gmin� Chojna  
w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych w m. Krzymów. Powiat 
przeka�e na ten cel �rodki finansowe w wysoko�ci 20 000,00 z� 
stanowi�ce 50% warto�ci realizacji inwestycji.  Nadzór nad realizacj� 
zadania powierza si� Wydzia�owi „ZD”, „O�” i „FK”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania Drogami i Zast�pcy 

Naczelnika Wydzia�u Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Le�nictwa 
w/s wprowadzenia zmian w bud�ecie oraz wyra�enia zgody na 
podpisanie umowy z Gmin� Widuchowa w/s wspólnej realizacji 
robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno – 
Widuchowa, w m. Widuchowa (druk nr 2/87). 

 
Po zapoznaniu si� z wnioskiem Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania 

Drogami i Zast�pcy Naczelnika Wydzia�u Ochrony �rodowiska, 
Rolnictwa i Le�nictwa, Zarz�d jednog�o�nie wyrazi� zgod� na 
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wprowadzenie do bud�etu powiatu dotacji z Gminy Widuchowa  
w wysoko�ci 30 000,00 z� oraz  zawarcie Umowy z Gmin� Widuchowa 
w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej 
Nr 1363Z Steklno – Widuchowa, w m. Widuchowa. Powiat przeka�e 
na ten cel �rodki finansowe w wysoko�ci 30 000,00 z� stanowi�ce 50% 
warto�ci realizacji inwestycji.  Nadzór nad realizacj� zadania powierza 
si� Wydzia�owi „ZD”, „O�” i „FK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania Drogami i Zast�pcy 

Naczelnika Wydzia�u Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Le�nictwa 
w/s wyra�enia zgody na zlecenie wykonania robót zwi�zanych  
z popraw� systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1383Z 
Krzywin – Rynica, w m. Rynica (druk nr 3/87). 

 
Po zapoznaniu si� z wnioskiem Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania 

Drogami i Zast�pcy Naczelnika Wydzia�u Ochrony �rodowiska, 
Rolnictwa i Le�nictwa, Zarz�d jednog�o�nie wyrazi� zgod� na zlecenie 
firmie Us�ugi Budowlane Ambroziak Jan z Gardna wykonania robót 
zwi�zanych z popraw� systemu odwodnienia drogi powiatowej  
Nr 1383Z Krzywin – Rynica, w m. Rynica za kwot� 17 835,00 z� brutto. 
Nadzór nad realizacj� zadania powierza si� Wydzia�owi „ZD” i „O�”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu post�powania – przetarg nieograniczony,  
b) warto�ci szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia post�powania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ci�gu 
pieszo – rowerowego na ulicy Mory�skiej w Mieszkowicach, 
na odcinku 0+000km do 0+230km” (druk nr 4/87). 

Na wniosek Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania Drogami, Zarz�d 
jednog�o�nie zatwierdzi� tryb post�powania, warto�	 szacunkow� oraz 
Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa ci�gu pieszo – rowerowego na ulicy Mory�skiej  
w Mieszkowicach, na odcinku 0+000km do 0+230km”. 

 
Przewodnicz�cy Zarz�du Wojciech Konarski: Kto jest za podj�ciem uchwa�y Zarz�du Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powo�ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post�powania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpiecze�stwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika 
oraz zjazdów po�o�onych w ci�gu drogi powiatowej Nr 1390Z Chojna – Piasek w miejscowo�ci 
Krzymów” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawc�? 
 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzyma�o si� - 0 osób 
 

Zarz�d podj�� jednog�o�nie uchwa�� Nr 287/2012 w sprawie 
powo�ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post�powania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ci�gu pieszo – 
rowerowego na ulicy Mory�skiej w Mieszkowicach, na odcinku 
0+000km do 0+230km”. Nadzór nad realizacj� zadania powierza si� 
Wydzia�owi „ZD”. 
 
Pe�na dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje si� w Wydziale Zarz�dzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.21.2012.MI 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu post�powania – przetarg nieograniczony,  
b) warto�ci szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia post�powania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont 
nawierzchni wyznaczonych odcinka drogi powiatowej  
Nr 1360Z przez miejscowo�	 Zaborze, poprzez wykonanie 
profilowania i u�o�enie warstwy �cieralnej” (druk nr 5/87). 

Na wniosek Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania Drogami, Zarz�d 
jednog�o�nie zatwierdzi� tryb post�powania, warto�	 szacunkow� oraz 
Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Remont nawierzchni wyznaczonych odcinka drogi powiatowej  
Nr 1360Z przez miejscowo�	 Zaborze, poprzez wykonanie 
profilowania i u�o�enie warstwy �cieralnej”. 

 
Przewodnicz�cy Zarz�du Wojciech Konarski: Kto jest za podj�ciem uchwa�y Zarz�du Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powo�ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post�powania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni wyznaczonych odcinka drogi powiatowej Nr 1360Z 
przez miejscowo�� Zaborze, poprzez wykonanie profilowania i u�o�enie warstwy �cieralnej” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawc�? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzyma�o si� - 0 osób 
 

Zarz�d podj�� jednog�o�nie uchwa�� Nr 288/2012 w sprawie 
powo�ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post�powania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni 
wyznaczonych odcinka drogi powiatowej Nr 1360Z przez miejscowo�	 
Zaborze, poprzez wykonanie profilowania i u�o�enie warstwy 
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�cieralnej”. Nadzór nad realizacj� zadania powierza si� Wydzia�owi 
„ZD”. 
 
Pe�na dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje si� w Wydziale Zarz�dzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.19.2012.MI 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu post�powania – przetarg nieograniczony,  
b) warto�ci szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia post�powania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego, poprzez  przebudow� 
chodników oraz zjazdów po�o�onych w ci�gu dróg 
powiatowych na terenie gminy Mieszkowice z podzia�em na 
2 zadania: Zadanie I - przebudowa chodnika w miejscowo�ci 
Goszków o pow. 602 m2 (chodnik + zjazdy); Zadanie II  - 
przebudowa chodnika w miejscowo�ci Troszyn, Czelin i ulica 
Odrza�ska w Mieszkowicach o ��cznej powierzchni 758 m2 
(chodniki + zjazdy)” (druk nr 6/87). 

Na wniosek Naczelnika Wydzia�u Zarz�dzania Drogami, Zarz�d 
jednog�o�nie zatwierdzi� tryb post�powania, warto�	 szacunkow� oraz 
Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Poprawa bezpiecze�stwa ruchu drogowego, poprzez  przebudow� 
chodników oraz zjazdów po�o�onych w ci�gu dróg powiatowych na 
terenie gminy Mieszkowice z podzia�em na 2 zadania: Zadanie I - 
przebudowa chodnika w miejscowo�ci Goszków o pow. 602 m2 
(chodnik + zjazdy); Zadanie II  - przebudowa chodnika  
w miejscowo�ci Troszyn, Czelin i ulica Odrza�ska w Mieszkowicach  
o ��cznej powierzchni 758 m2 (chodniki + zjazdy)”. 

 
Przewodnicz�cy Zarz�du Wojciech Konarski: Kto jest za podj�ciem uchwa�y Zarz�du Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powo�ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post�powania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpiecze�stwa ruchu drogowego, poprzez  przebudow� 
chodników oraz zjazdów po�o�onych w ci�gu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice z 
podzia�em na 2 zadania: Zadanie I - przebudowa chodnika w miejscowo�ci Goszków o pow. 602 m2 
(chodnik + zjazdy); Zadanie II  - przebudowa chodnika w miejscowo�ci Troszyn, Czelin i ulica 
Odrza�ska w Mieszkowicach o ��cznej powierzchni 758 m2 (chodniki + zjazdy)” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawc�? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzyma�o si� - 0 osób 

Zarz�d podj�� jednog�o�nie uchwa�� Nr 289/2012 w sprawie 
powo�ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post�powania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpiecze�stwa 
ruchu drogowego, poprzez  przebudow� chodników oraz zjazdów 
po�o�onych w ci�gu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice  
z podzia�em na 2 zadania: Zadanie I - przebudowa chodnika  
w miejscowo�ci Goszków o pow. 602 m2 (chodnik + zjazdy); Zadanie II  
- przebudowa chodnika w miejscowo�ci Troszyn, Czelin i ulica 
Odrza�ska w Mieszkowicach o ��cznej powierzchni 758 m2 (chodniki 
+ zjazdy)”. Nadzór nad realizacj� zadania powierza si� Wydzia�owi 
„ZD”. 
 
Pe�na dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje si� w Wydziale Zarz�dzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.20.2012.MI 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarz�du Powiatu opu�ci� Naczelnik Wydzia�u 
Zarz�dzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
7. Wniosek Naczelnika Wydzia�u Remontów, Inwestycji i Zamówie� 

Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na pe�nienie funkcji in�yniera 
kontraktu przy inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego  
z bie�ni� lekkoatletyczn� przy ZSP Nr 1 w Chojnie”  
i podpisania umowy w tym zakresie (druk nr 7/87). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarz�du Powiatu uczestniczy� Zast�pca Naczelnika Wydzia�u 

Remontów, Inwestycji i Zamówie� Publicznych – Andrzej Krzemi�ski  
oraz Podinspektor Jerzy Sawicki. 

 
Zarz�d jednog�o�nie postanowi�, i� wniosek Naczelnika Wydzia�u 

Remontów, Inwestycji i Zamówie� Publicznych w sprawie wyboru 
Wykonawcy na pe�nienie funkcji in�yniera kontraktu przy inwestycji 
pn. „Budowa boiska sportowego z bie�ni� lekkoatletyczn� przy ZSP 
Nr 1 w Chojnie”  rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu, po wyst�pieniu  
z zapytaniem do autora projektu tj. firmy Mazowieckie Biuro 
Projektów „MAPRO” Sp. z o.o. z P�ocka o z�o�enie oferty na pe�nienie 
funkcji in�yniera kontraktu dla powy�szej inwestycji. Nadzór nad 
realizacj� zadania powierza si� Wydzia�owi „RI”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydzia�u Remontów, Inwestycji i Zamówie� 

Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na pe�nienie nadzoru nad 
czyszczeniem wraz z inspekcj� telewizyjn� istniej�cego kana�u 
deszczowego i wykonania dokumentacji technicznej naprawy  
w zadaniu pn. „Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji 
deszczowej na terenie Specjalnego O�rodka Szkolno-
Wychowawczego oraz Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno-
Wychowawczej w Chojnie” (druk nr 8/87). 
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Zarz�d jednog�o�nie postanowi�, i� wniosek Naczelnika Wydzia�u 
Remontów, Inwestycji i Zamówie� Publicznych w sprawie wyboru 
Wykonawcy na pe�nienie nadzoru nad czyszczeniem wraz z inspekcj� 
telewizyjn� istniej�cego kana�u deszczowego i wykonania 
dokumentacji technicznej naprawy w zadaniu pn. „Wymiana sieci 
wodno-kanalizacyjnej i instalacji deszczowej na terenie Specjalnego 
O�rodka Szkolno-Wychowawczego oraz Wielofunkcyjnej Placówki 
Szkolno-Wychowawczej w Chojnie” rozpatrzy po jego uzupe�nieniu  
o wskazanie 
ród�a finansowania. Nadzór nad realizacj� zadania 
powierza si� Wydzia�owi „RI”. 
 
9. Wniosek Zast�pcy Naczelnika Wydzia�u Remontów, Inwestycji  

i Zamówie� Publicznych w/s wyra�enia zgody na udzielenie 
zamówienia pn. „Prace dodatkowe przy przebudowie pomieszcze� 
w budynku po Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na Zak�ad 
Opieku�czo Leczniczy” dotychczasowemu Wykonawcy - F.H.U. 
GEKO z Pyrzyc (druk nr 9/87). 

 
Na wniosek Zast�pcy Naczelnika Wydzia�u Remontów, Inwestycji  

i Zamówie� Publicznych, Zarz�d jednog�o�nie wyrazi� zgod�  na 
udzielenie zamówienia pn. „Prace dodatkowe przy przebudowie 
pomieszcze� w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 
Zak�ad Opieku�czo Leczniczy” dotychczasowemu Wykonawcy  
tj.  F.H.U. GEKO z Pyrzyc za kwot� 9 063,11 z� brutto. Nadzór nad 
realizacj� zadania powierza si� Wydzia�owi „RI”. 
 
10.Wniosek Zast�pcy Naczelnika Wydzia�u Remontów, Inwestycji  

i Zamówie� Publicznych w/s przekazania Szpitalowi Powiatowemu 
Sp. z o.o. w Gryfinie w drodze cesji praw i obowi�zków 
wynikaj�cych z umowy na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja 
Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej – Zak�adu 
Psychiatrycznego Piel�gnacyjno-Opieku�czego w Nowym 
Czarnowie” (druk nr 10/87). 

 
Na wniosek Zast�pcy Naczelnika Wydzia�u Remontów, Inwestycji  

i Zamówie� Publicznych, Zarz�d jednog�o�nie wyrazi� zgod�  na 
przekazanie Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Gryfinie w drodze 
cesji praw i obowi�zków wynikaj�cych z umowy na wykonanie 
inwestycji pn. „Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zak�adu 
Opieki Zdrowotnej – Zak�adu Psychiatrycznego Piel�gnacyjno-
Opieku�czego w Nowym Czarnowie”. Nadzór nad realizacj� zadania 
powierza si� Wydzia�owi „RI”. 
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11.Wniosek Zast�pcy Naczelnika Wydzia�u Remontów, Inwestycji  
i Zamówie� Publicznych w/s przekazania Szpitalowi Powiatowemu 
Sp. z o.o. w Gryfinie w drodze cesji praw i obowi�zków 
wynikaj�cych z umów na wykonanie inwestycji  
pn. „Przebudowa pomieszcze� w budynku po Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej na Zak�ad Opieku�czo Leczniczy” 
(druk nr 11/87). 

 
Na wniosek Zast�pcy Naczelnika Wydzia�u Remontów, Inwestycji  

i Zamówie� Publicznych, Zarz�d jednog�o�nie wyrazi� zgod� na 
przekazanie Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Gryfinie w drodze 
cesji praw i obowi�zków wynikaj�cych z umów na wykonanie 
inwestycji pn. „Przebudowa pomieszcze� w budynku po Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej na Zak�ad Opieku�czo Leczniczy”  
z dniem przekazania szpitalowi obiektu do u�ytkowania. Nadzór nad 
realizacj� zadania powierza si� Wydzia�owi „RI”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarz�du Powiatu opu�ci� Zast�pca Naczelnika Wydzia�u 
Remontów, Inwestycji i Zamówie� Publicznych – Andrzej Krzemi�ski  

oraz Podinspektor Jerzy Sawicki. 
 
12.Wniosek Naczelnika Wydzia�u Gospodarki Nieruchomo�ci  

i Nadzoru W�a�cicielskiego dot. wniosku Prezesa Spó�ki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” w/s wyra�enia zgody na poddzier�awienie 
trzech pomieszcze� w budynku szpitala (druk nr 12/87). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarz�du Powiatu uczestniczy�a Naczelnik Wydzia�u 
Gospodarki Nieruchomo�ciami i Nadzoru W�a�cicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Po zapoznaniu si� z wnioskiem Naczelnika Wydzia�u Gospodarki 

Nieruchomo�ciami i Nadzoru W�a�cicielskiego, Zarz�d jednog�o�nie 
nie wyrazi� zgody dla Prezesa Spó�ki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” na poddzier�awienie trzech pomieszcze� w budynku 
szpitala na podstawie przed�o�onej umowy poddzier�awy. Zarz�d 
uzale�ni� wyra�enie zgody na poddzier�aw� pomieszcze� od dokonania 
zmian w umowie poddzier�awy poprzez wprowadzenie zapisu  
i� „�wiadczone us�ugi w poddzier�awianych pomieszczeniach nie mog� 
by	 w sprzeczno�ci ze �wiadczonymi us�ugami wynikaj�cymi  
z podpisanego przez Spó�k� Szpital Powiatowy w Gryfinie kontraktu  
z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie mog� by	 konkurencyjne  
w stosunku do dzia�alno�ci Spó�ki” oraz zapisu okre�laj�cego  
czy i w jakim zakresie przedmiotowa poddzier�awa realizuje plan 
inwestycyjny wynikaj�cy  z umowy sprzeda�y udzia�ów nale��cych do 
Powiatu Gryfi�skiego w Spó�ce „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
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Sp. z o.o. wraz ze zobowi�zaniami inwestycyjnymi kupuj�cego. 
Ponadto w umowie poddzier�awy nale�y zawrze	 zapis dok�adnie 
okre�laj�cy na jakich warunkach Spó�ka b�dzie korzysta�a ze sprz�tu 
zakupionego w ramach projektu, umieszczonego w poddzier�awianych 
pomieszczeniach. Nadzór nad realizacj� zadania powierza si� 
Wydzia�owi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarz�du Powiatu opu�ci�a Naczelnik Wydzia�u Gospodarki 

Nieruchomo�ciami i Nadzoru W�a�cicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
13.Przyj�cie projektu uchwa�y Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwa�y Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 
2011 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podró�y 
s�u�bowej radnym Rady Powiatu (druk nr 13/87). 

 
Zarz�d omówi� projekt uchwa�y Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwa�y Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów 
podró�y s�u�bowej radnym Rady Powiatu.  
 
Przewodnicz�cy Zarz�du Wojciech Konarski: Kto jest za przyj�ciem projektu uchwa�y Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwa�y Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podró�y s�u�bowej radnym Rady Powiatu w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawc�?  

 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzyma�o si� – 0 osób  
 

Zarz�d przyj�� jednog�o�nie projekt uchwa�y Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwa�y Nr VI/42/2011 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu 
kosztów podró�y s�u�bowej radnym Rady Powiatu. Nadzór nad 
realizacj� zadania powierza si� dla „BRZ”. 
 
14.Wniosek Naczelnika Wydzia�u Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na 2012 r. (druk nr 14/87). 

 
Zarz�d pozytywnie rozpatrzy� wniosek Naczelnika Wydzia�u 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje si� zmian  
w planie wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. 
Zmniejsza si� o 7 100,00 z� plan wydatków na op�aty z tytu�u zakupu 
us�ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przy jednoczesnym 
zwi�kszeniu o t� kwot� wydatków osobowych niezaliczonych do 
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wynagrodze� (zwrot wydatków dla pracowników za okulary 
koryguj�ce do monitorów ekranowych). Nadzór nad realizacj� zadania 
powierza si� Wydzia�owi „FK” i „OR”. 
 
15.Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. (druk  
nr 15/87). 
 
Zarz�d pozytywnie rozpatrzy� wniosek Kierownika Referatu 

Informatyki, zgodnie z którym dokonuje si� zmian w planie wydatków 
w rozdziale 75020-Administracja publiczna. Zwi�ksza si� o 6 000,00 z� 
plan wydatków na zakup us�ug remontowych (przegl�dy okresowe 
urz�dze� wielofunkcyjnych), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków inwestycyjnych (Modernizacja systemu komputerowego). 
Nadzór nad realizacj� zadania powierza si� Wydzia�owi „FK” i „I”. 
 
16.Wniosek Naczelnika Wydzia�u Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zwi�kszenia planu wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. – Wydzia�u „EK” (druk  
nr 16/87). 

 
Zarz�d pozytywnie rozpatrzy� wniosek Naczelnika Wydzia�u 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwi�ksza si�  
z rezerwy ogólnej bud�etu powiatu plan wydatków w dziale 801-
O�wiata i wychowanie o 990,00 z�, z przeznaczeniem na us�ug� 
wykonania opracowania „Strategii optymalizacji funkcjonowania 
o�wiaty specjalnej w Powiecie Gryfi�skim”. Nadzór nad realizacj� 
zadania powierza si� Wydzia�owi „FK” i „EK”. 
 
17.Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwi�kszenia planu wydatków bud�etowych jednostki 
na 2012 r. (druk nr 17/87). 

 
Zarz�d pozytywnie rozpatrzy� wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o zwi�kszenie planu 
wydatków  w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
o 2 886,44 z� na wyp�at� nagrody jubileuszowej dla nauczyciela 
mianowanego. �rodki pochodz� z rezerwy celowej o�wiaty. Nadzór 
nad realizacj� zadania powierza si� Wydzia�owi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
18.Podj�cie uchwa�y Zarz�du Powiatu w Gryfinie w/s zmiany bud�etu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwa�y Nr 185/2012 Zarz�du 
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Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwa�y bud�etowej Powiatu Gryfi�skiego na 2012 rok (druk  
nr 18/87). 

 
Zarz�d omówi� projekt uchwa�y w sprawie zmiany bud�etu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwa�y Nr 185/2012 Zarz�du 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwa�y 
bud�etowej Powiatu Gryfi�skiego na 2012 rok. 

 
Przewodnicz�cy Zarz�du Wojciech Konarski: Kto jest za podj�ciem uchwa�y Zarz�du Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany bud�etu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwa�y Nr 185/2012 Zarz�du 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwa�y bud�etowej Powiatu 
Gryfi�skiego na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawc�? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzyma�o si� – 0 osób 
 

Zarz�d podj�� jednog�o�nie uchwa�� Nr 290/2012 w sprawie zmiany 
bud�etu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwa�y Nr 185/2012 
Zarz�du Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwa�y bud�etowej Powiatu Gryfi�skiego na 2012 rok. Nadzór nad 
realizacj� zadania powierza si� Wydzia�owi „FK”. 
 
19.Sprawy ró�ne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarz�d zapozna� si�: 
- z wst�pnymi informacjami o wynikach egzaminu maturalnego oraz wynikach 
naboru do klas pierwszych szkó� ponadgimnazjalnych. 
- z pismem Starosty Luba�skiego z pro�ba o pomoc dla powodzian (Zarz�d 
zobowi�za� wydzia� „EK” do umieszczenia informacji na stronie internetowej oraz 
Wydzia� „ZK” do przygotowania wniosku w tym zakresie). 
- z pismem Zachodniopomorskiego Pa�stwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Szczecinie dot. restrukturyzacji pionu laboratoryjnego.   

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarz�du Powiatu znajduje si� w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 87/IV/2012. 
 
Protokó� sporz�dzi�a Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 

 

Przewodnicz�cy Zarz�du Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Cz�onek Zarz�du Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Cz�onek Zarz�du Powiatu - Jan G�adkow …………………………….. 

Cz�onek Zarz�du Powiatu - Jan Podle�ny …………………………….. 

Cz�onek Zarz�du Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


