
 1

Protokół nr 94/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 sierpnia 2012 r. w godz. od 1000 do 1500  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 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 
uwag (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 93/IV/2012 z dnia 24 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 zlecenia dostawy wraz z montażem 
skrzydeł drzwiowych wewnętrznych w budynku Zakładu 
Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8 
(druk nr 1/94). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków  
oraz Zastępca – Andrzej Krzemiński. 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Wicestarosta  – Jerzy Miler. 

 
Po zapoznaniu się z uzupełnionym wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zlecenie firmie „STARLEM” ze Szczecina dostawy 
wraz z montażem 27 sztuk skrzydeł drzwiowych wewnętrznych  
do budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie przy  
ul. Armii Krajowej 8 za kwotę 16 847,06 zł brutto.  Środki będą 
pochodziły z potrącenia należności z niezrealizowanych faktur 
wykonawcy, który dokonywał modernizacji w/w budynku tj. firmie 
GEKO z Pyrzyc. 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 zasilania oświetlenia 
boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
(druk nr 2/94). 
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Po zapoznaniu się z uzupełnionym wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą ACDC Usługi Elektryczne 
Jacek Kacała z Nowego Czarnowa  na wykonanie projektu zamiennego 
na zmianę zasilania oświetlenia boiska przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie za kwotę 4 000,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia modyfikacji Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Budowa boiska 
sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie” 
(druk nr 3/94). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w postępowaniu pn. „Budowa boiska sportowego z bieżnią 
lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie”, polegającą na jej 
rozszerzeniu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„RI”. 
 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia w trybie  
z wolnej ręki pn. „Świadczenie usług asysty technicznej  
i konserwacji systemu informatycznego EWID 2007 przez okres 3 
lat”, producentowi oprogramowania EWID (druk nr 4/94).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na 
„Świadczenie usług bieżącej asysty technicznej i konserwacji 
komponentów systemu informatycznego EWID 2007” przez okres 3 
lat, producentowi oprogramowania EWID tj. firmie GEOMATYKA-
KRAKÓW S.C. z siedzibą w Krakowie za kwotę 69 187,50 zł 
brutto/3lata. 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  

oraz Zastępca – Andrzej Krzemiński. 
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5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia 
wniosku PHU MAXIMUS Joanna Przygoda w/s dzierżawy części 
gruntu o pow. 6 m2, oznaczonego nr działki 272, położonego  
w obrębie ewidencyjnym 3 m. Chojna na okres do 3 lat (druk  
nr 5/94). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Po zapoznaniu się z uzupełnionym wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego   
dot. wniosku PHU MAXIMUS Joanna Przygoda,  Zarząd jednogłośnie 
nie wyraził zgody na wydzierżawienie części gruntu o pow. 6 m2, 
oznaczonego nr działki 272, położonego w obrębie ewidencyjnym  
3 miasta Chojna. Zarząd postanowił zachować aktualną funkcję 
przedmiotowej nieruchomości. Wyrażenie zgody kolidowałoby  
z zachowaniem dotychczasowej funkcji terenu.  Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

  
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 
nauczanie indywidualne dla 3 uczniów (druk nr 6/94). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor w Wydziale 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Monika Baczyńska-Padjasek. 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki oraz orzeczeniami Nr 123/11/12,  
Nr 58/10/11 i Nr 139/11/12 o potrzebie indywidualnego nauczania, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na nauczanie indywidualne  
3 uczniów (2 uczniów z kl. II LO, 1 uczeń z kl. III LO) w wymiarze  
12 godzin tygodniowo od dnia 03.09.2012 r. do końca roku szkolnego. 
Wykonanie powyższego zadania powierza się Wydziałowi „EK” oraz 
Dyrektorowi szkoły.  
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 7/94). 
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Po zapoznaniu się z projektem uchwały, Zarząd jednogłośnie 
postanowił udzielić upoważnienia Wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie do dokonywania czynności 
związanych z aplikowaniem i dalszą realizacją projektu  
pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkół 
zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX – Rozwój 
kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia upoważnienia wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 308/2012 w sprawie 
udzielenia upoważnienia wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK”. 
  
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki w/s przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego 
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński (druk nr 8/94). 

 
Zarząd jednogłośnie ustalił wysokości dodatków funkcyjnych  

i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 309/2012 w sprawie 
przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor w Wydziale Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Monika Baczyńska-Padjasek. 
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9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 9/94). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan wydatków jednostki o kwotę 7,78 zł. Jednocześnie  
o tę kwotę zmniejsza się plan dochodów powiatu gryfińskiego,  
w związku z rozliczeniem zadania tj. prowadzenie zajęć 
rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego  
w Chojnie, finansowanego dotacją z Gminy Chojna. Środki 
niewykorzystanej dotacji, zgodnie z porozumieniem zostały zwrócone 
na rachunek Gminy Chojna. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 10/94). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o kwotę 500,00 zł. 
Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia 
bezosobowe. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 11/94). 

 
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 sierpniu, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transzy w listopadzie. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
O godz. 1130 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia XV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały  
wznowione o godz. 1445 . 
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12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 12/94). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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 310/2012 w sprawie 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”.  
 
13. 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 13/94). 

 
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 
Gryfińskiego 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 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 311/2012 w sprawie zmiany 
uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
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w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”.  
 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie  
z dnia 24 sierpnia 2012 r. i po analizie dokumentów załączonych do przedmiotowego 
pisma stwierdził, iż przedstawiona optymalizacja kosztów w spółce nie ma 
odzwierciedlenia w załączonym rachunku zysków i strat. W związku z powyższym 
Zarząd uznał, iż koniecznym jest podjęcie działań w celu efektywnej optymalizacji 
kosztów. Przykładem obniżania kosztów jest przystąpienie do grupy zakupowej na 
dostawę energii elektrycznej, którą utworzyło Starostwo Powiatowe w Gryfinie,  do 
której przystąpiła również Spółka, co pozwoli na obniżenie kosztów na poziomie  
20 – 30 % od ponoszonych dotychczas kosztów. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 94/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 

 

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 …………………………….. 


