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Protokół nr 96/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 13 września 2012 r. w godz. od 800 do 1005  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. Porządek obrad został przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 95/IV/2012 z dnia 6 września 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2012r. (druk nr 1/96). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2012r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2012r. 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 przesunięcia środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2012r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Dyrektorowi PCPR w Gryfinie.  
 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do złożenia wyjaśnień dot. słabego wykorzystania 
środków na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych  
z podaniem przyczyn i ewentualnie działań naprawczych. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy zawartej  
z Gminą Stare Czarnowo w/s wspólnego wykonania remontu 
chodnika w ciągu ul. Szczecińskiej w Starym Czarnowie  (druk  
nr 2/96). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do umowy 
zawartej z Gminą Stare Czarnowo w sprawie wspólnego wykonania 
remontu chodnika w ciągu ul. Szczecińskiej w Starym Czarnowie,  
w którym po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, 
zwiększa  się wartość zadania (kwotę zwiększenia pokryje Gmina Stare 
Czarnowo). Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„ZD”. 
 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Zakładem  
Projektów i Dokumentacji Geologiczno-Górniczo-Środowiskowych 
„geoDRILLING SYSTEM” na opracowanie raportu oddział ywania 
na środowisko dla potrzeb uzyskania pozwolenia na przebudowę 
drogi powiatowej Szczecin-Binowo (druk nr 3/96). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr 32/ZD/2012 z Zakładem Projektów i Dokumentacji Geologiczno-
Górniczo-Środowiskowych „geoDRILLING SYSTEM” na 
opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla potrzeb 
uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Szczecin-
Binowo za kwotę 24 600,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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. „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 oraz 
2013/2014 z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina: 
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Stare Czarnowo, zadanie Nr II – gmina Gryfino, zadanie  
Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina 
Chojna, zadanie Nr V – gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie  
Nr VI – gminy: Cedynia i Mory ń, zadanie Nr VII – gmina 
Mieszkowice oraz zadanie Nr VIII – miasto Gryfino” (druk  
nr 4/96). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn.  „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 
zimowym 2012/2013 oraz 2013/2014 z podziałem na zadania: zadanie 
Nr I – gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr II – gmina Gryfino, zadanie 
Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, 
zadanie Nr V – gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: 
Cedynia i Moryń, zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice oraz zadanie 
Nr VIII – miasto Gryfino”. 
 
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. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 
oraz 2013/2014 z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr II – gmina 
Gryfino, zadanie Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V – 
gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: Cedynia i Moryń, zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice 
oraz zadanie Nr VIII – miasto Gryfino”  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 317/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 oraz 2013/2014  
z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina: Stare Czarnowo, 
zadanie Nr II – gmina Gryfino, zadanie Nr III – gminy: Banie  
i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V – gmina 
Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: Cedynia i Moryń, zadanie 
Nr VII – gmina Mieszkowice oraz zadanie Nr VIII – miasto Gryfino”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

Jednocześnie Zastępca Naczelnika poinformowała, że powiat na 
okres zimowy posiada następujące zapasy tj. 1 122,51 ton piasku oraz 
229,30 ton soli. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarzadzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.25.2012.MI 
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5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania uzupełnienia poboczy  
w celu właściwego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1390Z  
Chojna – Piasek na odcinku Krzymów do skrzyżowania z DP 1386Z 
Nawodna – Bielinek (druk nr 4a/96). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi 
Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska wykonania uzupełnienia 
poboczy w celu właściwego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1390Z  
Chojna – Piasek na odcinku Krzymów do skrzyżowania z DP 1386Z 
Nawodna – Bielinek, za kwotę 35 938,62 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy  
ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 5/96).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej w III przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 318/2012 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach (druk nr 6/96). 

 
Zarząd ustalił wysokości cen wywoławczych w III przetargu 

ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy  
ul. Moryńskiej w Mieszkowicach?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 319/2012 w sprawie  
ustalenia wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki  
na 2012 r. (druk nr 7/96). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie  z którym zwiększa  
się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan 
wydatków jednostki o 34 033,41 zł, z przeznaczeniem na nagrody 
jubileuszowe i odprawę emerytalną. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 7a/96). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
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zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków powiatu 
gryfi ńskiego o 30 000,00 zł,  w związku z realizacją projektu 
„Community school - school in community” w ramach programu 
Comenius Regio. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 8/96). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu dochodów i wydatków powiatu gryfińskiego o 8 562,77 zł,  
w związku z przyznaniem powiatowi dodatkowych środków  
z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu 
„Piramida kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2012 r. (druk nr 9/96). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie  
o 3 792,27 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza  
o 17 159,34 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na nagrody 
jubileuszowe. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 10/96). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan dochodów (m. in. z tytułu odsetek bankowych, 
sprzedaży złomu, refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych 
przez Wojewódzką Komendę OHP) i wydatków jednostki o 4 150,53 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 11/96). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., 
zgodnie z którym zwiększa się o 41 960,12 zł transzę w październiku 
oraz o 40 000,00 zł transzę w listopadzie, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w sierpniu o kwotę 81 960,12. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 

 
14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2012 r. (druk nr 12/96). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwi ększa 
się z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza                            
o 12 152,79 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na nagrody 
jubileuszowe. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. –
Wydziału „ZD” (druk nr 13/96).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian                           
w planie wydatków na zadania inwestycyjne, zmniejsza się  
o 320 000,00 zł plan wydatków na inwestycję: „Przebudowa drogi 
Żelechowo-Grzybno” (inwestycja nie będzie realizowana w 2012 r.), 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycję: 
„Przebudowa drogi Widuchowa PKP-Bolkowice” oraz zmniejsza się 
plan dochodów i wydatków powiatu gryfińskiego o 350 000,00 zł 
(wyprowadzenie z budżetu dotacji celowej z samorządu województwa 
na inwestycję „Przebudowa drogi Żelechowo-Grzybno”). Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „ZD”. 
 
16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu dochodów i wydatków 
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Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. –Wydziału „O Ś” 
(druk nr 14/96). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie  
z którym zwiększa się plan dochodów powiatu gryfińskiego  
o 110 000,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie finansowanych tymi środkami. Zmniejsza się 
plan wydatków na zadania inwestycyjne: 
•„Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie”  
o 165 000,00 zł, 
•„Wykonanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na 
wymianę instalacji c.o., cw, ee oraz termomodernizacja obiektu- 
budynek przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie” o 23 329,22 zł, 
•„Termomodernizacja budynku po byłej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, 
stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, robót instalacji 
wod.- kan. i instalacji c.o., pielęgnacja zieleni oraz odwodnienie terenu 
o 15 617,51 zł, 
oraz na zadania bieżące o 30 000,00 zł (zadania w zakresie edukacji 
ekologicznej), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
zadania bieżące o 343 946,73 zł (m.in. na zadanie ”poprawa systemu 
odwodnienia dróg powiatowych poprzez ścinkę poboczy oraz 
modernizację rowów odwadniających wraz z pielęgnacją przydrożnej 
zieleni”). Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i „O Ś”. 
 
17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 15/96). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków jednostki o 89 170,00 zł. Zwiększa się o 30 000,00 zł 
plan wydatków na zadania zlecone (w związku z brakiem środków  
z budżetu państwa zachodzi konieczność przesunięcia środków 
własnych na zadanie zlecone w rozdziale 85321-Zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności) i o 59 170,00 zł plan wydatków na 
zadania własne w dziale 852-Pomoc społeczna, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze  
o 88 200,00 zł i w rozdziale 85220- Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                   
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o 970,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
18. Wniosek Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 16/96). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się plan dochodów i wydatków powiatu gryfińskiego o 116 260,00 zł,                    
w związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie projektu „Nasze 
kompetencje-Nasza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Wicedyrektorowi jednostki.  
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  

w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. –Wydziału „GP (druk nr 17/96). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego, 

zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie o 6 600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków  
w dziale 020-Leśnictwo, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków w dziale 710-Działalność usługowa o 6 150,00 zł i w dziale 
750-Admninistracja publiczna o 450,00 zł (w związku z interpretacją 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowanie wydatków 
dotyczących klasyfikacji gleboznawczej związanych  
z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne winno być 
finansowane z działu 020-Leśnictwo). Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i „GP”. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  

w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. –Wydziału „GP (druk nr 18/96). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego, 

zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 
01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  
o 13 095,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia 
bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
zakup usług pozostałych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i „GP”. 
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21. 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 19/96). 

 
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 320/2012 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”.  
 
22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2012 rok (druk nr 20/96). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok 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 budżetu powiatu na 2012 rok. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s podpisania Aneksu do umowy na wykonanie usługi 
czyszczenia i przeglądu kamerą telewizyjną kanalizacji deszczowej 
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DN500 i DN700 na terenie SOSW i WPOW w Chojnie  
ul. Przedmurze 4 (druk nr 21/96). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu do umowy nr 23/RI/12 zawartej z Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na wykonanie usługi 
czyszczenia i przeglądu kamerą telewizyjną kanalizacji deszczowej 
DN500 i DN700 na terenie SOSW i WPOW w Chojnie ul. Przedmurze 
4, w którym zwiększa się wartość zadania ze względu na konieczność 
udrożnienia dodatkowego odcinka kolektora. Środki finansowe na 
realizację zadania będą pochodziły ze środków Wydziału „O Ś”  
a nadzór nad nim powierza się Wydziałowi „RI” i „O Ś”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2510.4.2012.AM 
 
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenie 

pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (druk nr 22/96). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenie 

pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 321/2012 w sprawie 
udzielenie pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 96/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 



 12

 

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 …………………………….. 


