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Protokół nr 93/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 24 sierpnia 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. Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- w punkcie 11. Informacja w/s możliwości odzyskiwania podatku VAT przez 

jednostki samorządu terytorialnego; 
- w punkcie 12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za I półrocze 2012 r. (druk nr 8/93). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 92/IV/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru oferty i podpisanie zlecenia na dostawę 
wraz z montażem 27 szt. skrzydeł drzwiowych wewnętrznych  
w budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie  
przy ul. Armii Krajowej 8 (druk nr 1/93). 

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

 
Po omówieniu wniosku Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s wyboru oferty i podpisania zlecenia  
na dostawę wraz z montażem 27 szt. skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych w budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  
w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8, Zarząd postanowił przenieść 
wniosek do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie, czekając  
na wpłynięcie jeszcze oferty od serwisu wskazanego przez wykonawcę,  
którego usługi powiat poddał reklamacji. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy  
na wykonanie projektu zamiennego na zmianę zasilenia 
oświetlenia boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie (druk nr 2/93). 



 2

Po omówieniu wniosku Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy  
na wykonanie projektu zamiennego na zmianę zasilenia oświetlenia 
boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, 
Zarząd postanowił przenieść wniosek do rozpatrzenia na kolejne 
posiedzenie i zobowiązał Naczelnika „RI” do rozpoznania sprawy 
oświetlenia zasilanego energią słoneczną. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych- Agnieszka Madejak-Saków. 

 
Posiedzenie opuścił członek Zarządu Jan Gładkow. 
 

3. Informacja o wynikach naboru do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 (druk nr 3/93). 

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

Zarząd zapoznał się z informacją o wynikach naboru do klas 
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013.  
 

4. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych  
do roku szkolnego 2012/2013 (druk 4/93). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją o wynikach naboru do klas 
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013  
i informacją o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych  
do roku szkolnego 2012/2013, oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału 
„EK” do przygotowania spotkania z dyrektorami szkół  
i osobami przez nich wyznaczonymi, na temat weryfikacji 
podejmowanych działań w kontekście strategii rozwoju posiadanych 
przez każdą ze szkół. 
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. 

 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 5/93). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, Zarząd podjął decyzję  
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dot. dokonania zmiany w planie wydatków jednostki w dziale 801  
– Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność  
o kwotę 112,33 zł. Zmiana dotyczy projektu pn. „Staże gastronomów” 
w ramach programu Leonardo da Vinci, będącego elementem 
Programu „Uczenie się przez całe życie”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi ZSP nr 1  
w Chojnie i Wydziałowi „FK”. 
 

6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 6/93). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmiany w harmonogramie 
realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., zgodnie  
z którym zwiększa się transzę w sierpniu o kwotę 5 000,00 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transzy w listopadzie.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 

7. 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 7/93). 

 
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 307/2012 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. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
8. Informacja w/s możliwości odzyskiwania podatku VAT przez 

jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Inspektor Wydziału Finansowo-
Księgowego Irena Lewandowska, radca prawny Maciej Skotarczak i przedstawiciel Deloitte 
Legal Maciej Janicki. 

 
Zarząd spotkał się z przedstawicielem Deloitte Legal Pasternak  
i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. z siedzibą w Warszawie 
(Biuro w Szczecinie) i wysłuchał propozycję współpracy  
dot. możliwości odzyskiwania podatku VAT przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Inspektor Wydziału Finansowo-
Księgowego Irena Lewandowska, radca prawny Maciej Skotarczak i przedstawiciel Deloitte 
Legal Maciej Janicki. 

 
9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za I półrocze 2012 r. (druk nr 8/93). 
 
Po omówieniu Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2012 r. i skierował je  
do przedłożenia Radzie Powiatu w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 93/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 …………………………….. 


