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Protokół nr 92/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 16 sierpnia 2012 r. w godz. od 745 do 835 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 Wicestarosta Gryfiński 
Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag 
(porządek obrad - zał. nr 2).  

3. Protokół Nr 91/IV/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Chojnie 
(druk nr 1/92). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Ewelina Pawlukiewicz.  

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Chojnie.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Chojnie, 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 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Chojnie  
i skierował projekt pod obrady Rady Powiatu.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Ewelina Pawlukiewicz.  
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  
i specjalnych w powiecie gryfińskim (druk nr 3/92). 

 
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 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  
i specjalnych w powiecie gryfińskim.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 3 osoby,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  
i specjalnych w powiecie gryfińskim, i skierował projekt pod obrady 
Rady Powiatu.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s rozpatrzenia wniosku Gryfińskiego 
Stowarzyszenia Abstynenta Feniks o dofinansowanie turnieju  
z okazji obchodów XXV-lecia  powstania Ruchu Trzeźwości  
i Grupy Feniks (druk nr 4/92).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynenta 
Feniks, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w wysokości 500 zł zakupu nagród w turnieju rekreacyjno-sportowym 
z okazji obchodów XXV-lecia powstania Ruchu Trzeźwości i Grupy 
Feniks. 
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. 
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4. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s wyboru oferty  
i podpisania umowy na „Dostawę sprzętu komputerowego” (druk 
nr 2/92).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu Informatyki 
– Waldemar Trzeciak. 

 

Na wniosek Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmę UNIZETO Technologies S.A.  
z siedzibą w Szczecinie na „Dostawę sprzętu komputerowego” 
za kwotę 27 970,20 zł brutto, polegającą na sprzedaży i dostawie  
wraz z montażem oraz przeszkoleniu pracowników, i podpisał umowę 
Nr I/01/2012 w tym zakresie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „I”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki  
– Waldemar Trzeciak. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenie zgody na wystąpienie z zapytaniem  
o wycenę na wykonanie projektu zamiennego w branży 
elektrycznej dla projektu pn.: „Budowa boiska sportowego  
z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP nr 1 w Chojnie” (druk  
nr 5/92). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych- Agnieszka Madejak-Saków i Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński . 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wystąpienie  
z zapytaniem o wycenę na wykonanie projektu zamiennego w branży 
elektrycznej dla projektu pn.: „Budowa boiska sportowego z bieżnią 
lekkoatletyczną przy ZSP nr 1 w Chojnie”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług z zakresu całodobowego 
przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych  
z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 6/92). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy 
tj. P.P.U.H. CHROBRY Kabat Stanisław, Nawodna 39, na zadanie  
pn.: „Świadczenie usług z zakresu całodobowego przechowywania  
na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie 
Powiatu Gryfińskiego” za kwotę 80 610,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM” i „RI”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru oferty i zlecenia robót remontowych 
polegających na remoncie pokrycia dachu na budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d (druk nr 7/92).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy  
tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Marek Andrych z Gryfina  
i zlecił roboty polegające na remoncie pokrycia dachu na budynku 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d, za kwotę 
28 048,74 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „GN”. 
 

8. Wniosek 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 zamówienie publiczne pn. „Budowa boiska 
sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie” 
(druk nr 8/92). 

 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość  szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego z bieżnią 
lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie”. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienie publiczne pn. „Budowa boiska sportowego  
z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie”, w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
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Za – 3 osoby,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 305/2012 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienie publiczne pn. „Budowa boiska sportowego z bieżnią 
lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.17.2012.SD 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych- Agnieszka Madejak-Saków i Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński . 

 
9. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków jednostki na 2012 r. 
(druk nr 9/92).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Gryfinie w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany. 
Zmniejsza się o 878,00 zł plan wydatków w paragrafie 4040  
– dodatkowe wynagrodzenia roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu  
o kwotę 878,00 zł w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia 
społeczne.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Powiatowemu 
Inspektorowi i Wydziałowi „FK”. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego „Młody 
przedsiębiorca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Działanie 6.2 
oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z realizacją tego projektu (druk nr 10/92). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek. 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 
projektu Powiatu Gryfińskiego „Młody przedsiębiorca” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 (POKL) Działanie 6.2 oraz udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego 
projektu. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego 
„Młody przedsiębiorca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
(POKL) Działanie 6.2 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją 
tego projektu, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 306/2012 w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego „Młody 
przedsiębiorca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Działanie 6.2  
oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją tego projektu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PUP  
w Gryfinie. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gryfinie – Bogusława Florek. 

 
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmian w planie wydatków jednostki na 2012 r. (druk  
nr 11/92). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w 
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Zwiększa się o 3 500,00 zł 
plan wydatków w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,  
o 2 000,00 zł w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych,  
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o 3 600,00 zł w paragrafie 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze  
za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o 6 000,00 zł  
w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, o 2 000,00 zł  
w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej, przy jednoczesnym zmniejszeniu  
o kwotę 17 100,00 zł w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe 
pracowników.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PUP  
w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 

12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2012 r. (druk  
nr 12/92). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia 
o kwotę 15 559,10 zł planu finansowy Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie na 2012 r. w rozdziale 15013 – rozwój kadr nowoczesnej 
gospodarki i przedsiębiorczości, w związku z realizacją projektu 
„Młody przedsiębiorca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia, Zwiększenia dokonuje się w rozdziale 15013,  
w rozbiciu na poszczególne paragrafy i kwoty zgodnie z dołączoną 
tabelą.  
 
Paragraf klasyfikacji budżetowej  Plan na 2012 r. 

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników 6 481,76 zł 

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników 1 143,84 zł

§ 4117 – składka na ubezpieczenie społeczne  1 144,68 zł 

§ 4119 – składka na ubezpieczenie społeczne 202,00 zł

§ 4127 – składka na Fundusz Pracy 158,80 zł 

§ 4129 – składka na Fundusz Pracy 28,02 zł

§ 4307 – zakup pozostałych usług  5 236,00 zł 

§ 4309 – zakup pozostałych usług  924,00 zł

§ 4417 – podróże służbowe krajowe  204,00 zł

§ 4419 – podróże służbowe krajowe  36,00 zł 

RAZEM 15 559,10 zł 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PUP  
w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszyna (druk  
nr 13/92).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszyna.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszyna,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 3 osoby,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszyna i skierował 
projekt pod obrady Rady Powiatu.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2012 rok (druk nr 14/92). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 3 osoby,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok i skierował projekt 
pod obrady Rady Powiatu.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039 (druk  
nr 15/92). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039, w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  

 
Za – 3 osoby,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039  
i skierował projekt pod obrady Rady Powiatu.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 92/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 …………………………….. 


