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Protokół nr 89/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 26 lipca 2012 r. w godz. od 800 do 1030 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 87/IV/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

Protokół Nr 88/IV/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).   

 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice  
na odcinku Żelechowo - Grzybno o łącznej długości 2.288,34 m” 
(druk nr 1/89).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami - Arkadiusz Durma.  

 
Zarząd po omówieniu wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, postanowił jednogłośnie unieważnić postępowanie 
przetargowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice na odcinku Żelechowo- 
Grzybno o łącznej długości 2.288,34 m”, ponieważ na realizację 
powyższego zadania została zaplanowana kwota w wysokości 
700 000,00 zł, a złożone oferty znacznie przewyższają ją i nie ma 
zabezpieczenia finansowego na realizację powyższego zadania. 
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 Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zawarcia umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego  
na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gruntowej - dojazd do pól 
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miejscowości Żelechowo i Grzybno o długości odcinka 2.288 m” 
(druk nr 2/89).  

 
W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zadanie 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-
Zdrój-Warnice na odcinku Żelechowo-Grzybno o łącznej długości 
2.288,34 m”, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek dot. zawarcia 
umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi gruntowej - dojazd do pól miejscowości 
Żelechowo i Grzybno o długości odcinka 2.288 m”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
w/s wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej 
Nr 1391Z Chojna-Krzymów w m. Krzymów (druk nr 3/89). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie 
Zakład Usług Melioracyjnych Adam Tomaszewski z Chojny 
wykonania robót drogowych związanych z poprawą systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1391Z Chojna-Krzymów  
w m. Krzymów, za kwotę 37 820,26 zł brutto.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „O Ś”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami - Arkadiusz Durma. 

 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s akceptacji kosztorysu ofertowego  
i wyboru wykonawcy na prace dodatkowe przy „Modernizacji II 
piętra w budynku internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie wr az  
z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych” (druk nr 4 /89). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył zastępca naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych- Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zaakceptował kosztorys ofertowy  
i dokonał wyboru Wykonawcy – firmę FBR BRUKPOL-2 Andrzej 
Szyłow z Żabnicy na prace dodatkowe przy inwestycji  
pn. „Modernizacji II pi ętra w budynku internatu przy ZSP nr 2  
w Gryfinie wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych  
– I etap”, polegające na robotach elektrycznych - wymiana linii 
zasilających rozdzielnice, za kwotę 5 207,06 zł brutto. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych 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. „Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia 
stropodachu” (druk nr 5/89).  

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia 
stropodachu”. 
 
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. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 
docieplenia stropodachu”, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 295/2012 w sprawie powołania 
Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku  
przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.15.2012.SD. 
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011  
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfi ńskiego edycja VII na lata 2011-2016 (druk nr 6/89). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011  
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfi ńskiego edycja VII na lata 2011-2016.  
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu  
nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-2016, 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 uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 
25.08.2011 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla 
Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-2016, i skierował 
projekt pod obrady Rady Powiatu na najbliższą sesję. W związku  
z wprowadzeniem zmian do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
zobowiązuje się Wydział Finansowo-Księgowy do przygotowania 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 

7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu 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. „Świadczenie usług  
z zakresu całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym 
pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego” 
(druk nr 7/89). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył zastępca naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji 
i Transportu, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn.: „Świadczenie usług z zakresu 
całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów 
usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego”. 
 
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. „Świadczenie usług z zakresu całodobowego przechowywania na parkingu 
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strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 296/2012 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług z zakresu 
całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów 
usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego”.  
Dodatkowo Zarząd zobowiązał Zastępcę Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu do zamieszczenia zaproszenia do składania 
ofert na świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg 
położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego w prasie lokalnej  
gryfi ńskiej i chojeńskiej.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „KM”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy RI.272.16.2012.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła zastępca naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu - Urszula Przetak oraz zastępca naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
W tym momencie Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 5 minutową 

przerwę. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 8/89). 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 297/2012 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyra żenia zgody na podpisanie umowy wykonania 
opracowania wniosku aplikacyjnego oraz wszelkich niezbędnych 
załączników dla projektu do konkursu otwartego  
nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III „Wysoka 
jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – „Kompleksowe 
wspomaganie rozwoju szkół” (druk nr 9/89). 

 
Na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd 
jednogłośnie wyraził zgodę i podpisał umowę o dzieło z Panią Anną 
Lewińską-Majchrzak na wykonanie opracowania wniosku 
aplikacyjnego oraz wszelkich niezbędnych załączników dla projektu  
do konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty 
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
Priorytetu III „Wysoka jako ść systemu oświaty”, Działania 3.5 – 
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, za kwotę 3 330,00 zł 
brutto. 
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. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s przyj ęcia opinii komisji dot. kierunków rozwoju 
instytucjonalnej pieczy zastępczej i mieszkań chronionych (druk 
nr 10/89). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Po zapoznaniu się z przygotowaną przez komisję analizą  
dot. kierunków rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej i mieszkań 
chronionych, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru drugiego  
z przedstawionych w opinii wariantów z jednoczesnym w 2013 roku 
poddaniu analizie wykorzystania części budynków w placówce  
w Trzcińsku-Zdroju w związku z usamodzielnieniem się  
13 wychowanków. 
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11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s przyj ęcia sprawozdania półrocznego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego 
na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży,  
za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. (druk nr 11/89).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie przyjął 
sprawozdanie finansowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie  
z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą  
prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, za okres  
od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. 
 

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

 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu budżetowego jednostki na 2012 r. (druk  
nr 12/89). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie w/s zwiększenia planu budżetowego jednostki 
na 2012 r. postanowił przenieść wniosek do rozpatrzenia na kolejne 
posiedzenie. Jednocześnie zobowiązał Wicestarostę Gryfi ńskiego  
do dokonania weryfikacji załączonego do wniosku wykazu potrzeb.  
 

13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu 
wydatków budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 13/89). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., zgodnie z którym 
zmniejsza się niewykorzystaną transzę w czerwcu o 18 458,99 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu transzy w październiku. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 

14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2012 (druk nr 14/89). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmiany w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., zgodnie z którym 
zwiększa się o 19 000,00 zł transzę w lipcu, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w listopadzie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 

15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki 
na rok 2012 (druk nr 15/89). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie finansowym PCPR w Gryfinie w rozdziale 85321 – 
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zwiększa się  
o 10 884,00 zł plan wydatków w paragrafie 4010 – wynagrodzenia 
osobowe pracowników, o 2 830,00 zł w paragrafie 4110 – Składki  
na ubezpieczenia społeczne, o 400,00 zł w paragrafie 4120 – Składki  
na Fundusz Pracy, o 1 361,35 zł w paragrafie 4440 – Odpisy  
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł w paragrafie 4170 
– Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5 475,35 zł w paragrafie 4300 – 
Zakup usług pozostałych.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 
i Wydziałowi „FK”. 
 

16. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 16/89). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu 
dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., rozpatrzył  
go negatywnie, z uwagi na niewykonanie planu dochodu w innych 
paragrafach. 
 

17. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 17/89). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w sprawie zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., 
zgodnie z którym zwiększa się o 10 000,00 zł transzę w lipcu,  
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przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w październiku i listopadzie 
po 5 000,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
oraz Dyrektorowi placówki. 

 
18. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 18/89). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie finansowym WPO-W w Chojnie  
w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zwiększa się  
o 45 000,00 zł plan wydatków w paragrafie 4210 – zakup materiałów  
i wyposażenia, o 40 000,00 zł w paragrafie 4260 – zakup energii,  
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł 
w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 
45 000,00 zł w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi placówki  
i Wydziałowi „FK”. 
 

19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 19/89). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie finansowym ZSP nr 1 w Chojnie w rozdziale 80195 – 
Pozostała działalność. Zmniejsza się o 208,30 zł plan wydatków  
w paragrafie 4307 – Zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym 
zwiększeniu o kwotę 208,30 zł w paragrafie 4217 – Zakup materiałów  
i wyposażenia.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi placówki  
i Wydziałowi „FK”. 
 

20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 20/89). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie finansowym ZSP nr 1 w Chojnie w rozdziale 80195 – 
Pozostała działalność. Zmniejsza się o 4 324,34 zł plan wydatków  
w paragrafie 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 287,99 zł  
w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Przy 
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jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 68,39 zł w paragrafie 4117 – 
Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 10,17 zł w paragrafie 4127 
– Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 415,19 zł w paragrafie 4177 – 
Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4 118,58 zł w paragrafie 4307 – 
Zakup usług pozostałych. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi placówki  
i Wydziałowi „FK”. 
 

21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 21/89). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., 
zgodnie z którym zwiększa się o 20 000,00 zł transzę w lipcu,  
przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w listopadzie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
oraz Dyrektorowi placówki. 
 

22. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmian w planie wydatków 
budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. (druk 
nr 22/89). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego, zgodnie  
z którym dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. w rozdziale 01005 – 
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Zmniejsza się 
o 1 905,00 zł plan wydatków w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia 
bezosobowe przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 1 905,00 zł  
w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Geodecie Powiatowemu  
i Wydziałowi „FK”. 
 

23. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  
z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. (druk nr 23/89). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu, przyjął 
jednogłośnie sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności  
oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r., które 
zostanie przedstawione Radzie Powiatu w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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24. 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 24/89). 

 
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 298/2012 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”. 
 

25. 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 Gryfińskiego na 2012 rok (druk nr 25/89). 

 
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  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 299/2012 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”. 
 

26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się: 
- z pismem Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Lokalnej Grupy Działania „DIROW” w/s odstąpienia od udziału w konkursie w ramach 
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie 
ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
- z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego dot. reorganizacji laboratoriów  
funkcjonujących w strukturach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.    
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 89/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 …………………………….. 


