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Protokół nr 99/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 4 października 2012 r. w godz. od 800 do 1330  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 98/IV/2012 z dnia 27 września 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 
nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I LO (druk nr 1/99). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki oraz orzeczeniem Nr 2/12/13  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie nie 
wyraził zgody dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Gryfinie na nauczanie indywidualne uczennicy kl. I LO. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora szkoły do wyjaśnienia na 
jakiej podstawie, w oparciu o jakie kryteria, uczennica została przyjęta 
do szkoły. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s. przyj ęcia protokołu oraz podjęcia uchwały Zarządu 
Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium 
Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński (druk nr 2/99). 

 
Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji 

Stypendialnej w dniu 28 września 2012 r. oraz projektem uchwały  
w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfi ńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
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ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfi ński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 332/2012 w sprawie 

określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Nagroda 
Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” (druk nr 3/99).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

przyj ęcia Regulaminu Konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za 
promocję powiatu”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Nagroda Starosty 
Gryfińskiego za promocję powiatu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 333/2012 zmieniającą 
uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Nagroda 
Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla 
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfi ński 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej (druk nr 4/99). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie ustalił wysokość 
nagrody Starosty Gryfińskiego dla dyrektorów i nauczycieli oraz 
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zatwierdził listy osób, którym przyznano nagrody Starosty 
Gryfi ńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 
• jednogłośnie - listę osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie,  
• większością głosów - listę osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Gryfinie,  
• jednogłośnie - listę osób z Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
• jednogłośnie - listę osób ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, 
• jednogłośnie - listę osób z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie. 
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano w łącznej 

wysokości 32 500,00 zł. W/w środki b ędą pochodziły ze środków 
zaplanowanych w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 5/99). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia 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 334/2012 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (dot. projektu pn. „Kreatywni  
i kompetentni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 Priorytet IX – Rozwój kształcenia i kompetencji  
w regionach, działanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych).  

Dodatkowo Zarząd zobowiązał Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie 
oraz Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie do powołania zespołów do: 

- opracowania aktualizacji planu rozwoju szkoły  
z uwzględnieniem przyjętej przez Radę Powiatu w Gryfinie „Strategii 
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rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 
2012-2016” (uchwała Nr XIV/110/2012 z dnia 28.06.2012 r.),  

- opracowania kryteriów przyjęć do klasy pierwszej  
(dot. pierwszego i drugiego naboru), 

- przygotowania zasad polityki kadrowej dot. nauczycieli  
i pracowników administracji. 

W związku z powyższym zobowiązuję się dyrektorów szkół do 
przedstawienia Zarządowi Powiatu harmonogramu (w terminie  
do 21 dni) oraz wyników prac w/w zespołów. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał dyrektorów jednostek do 
przedstawiania arkuszy organizacyjnych do 15 kwietnia każdego roku. 

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.  

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, wraz z uzupełnieniem, w/s zatwierdzenia wyboru 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 
w zakresie docieplenia stropodachu” (druk nr 6/99). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych wraz z jego uzupełnieniem, po zapoznaniu się  
z propozycją komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  
w zakresie docieplenia stropodachu” Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe AB Grzegorz Biel z Gryfina  z oferowaną ceną  
w wysokości 124 548,95 zł brutto. Brakujące środki na realizację 
powyższego zadania w wysokości 38 448,95 zł będą pochodziły  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego 
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wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie” (druk nr 7/99). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 
przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Sporządzanie  
i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy ESPANA 
S.C. z Gryfina  z oferowaną ceną w wysokości 381 607,50 zł brutto 
/12 m-cy. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„RI”. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyboru oferty na 
roboty remontowe murków oporowych na terenie przylegającym do 
budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 
16 d (druk nr 8/99). 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór oferty  firmy „MABUD” Maciej Bacz kowski Usługi 
Ogólnobudowlane i Wykończeniowe z Lisiego Pola na roboty 
remontowe murków oporowych na terenie przylegającym do budynku 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d za kwotę 
20 574,85 zł brutto.  Środki  na realizację w/w zadania będą pochodziły 
z budżetu Wydziału „GN”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „RI” i „GN”.  

Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do sprawdzenia możliwości 
złożenia wniosków dofinansowanych przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A 
Euroregionu Pomerania). 
 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień z ENEA Operator dot. rezygnacji z realizacji umów  
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o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Gryfinie (druk nr 9/99). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zawarcie porozumień (do umowy o przyłączenie  
nr OD3/RR1/2828/2010 i do umowy o przyłączenie  
nr OD3/RR1/2823/2010), zgodnie z którymi ENEA Operator Sp. z o.o. 
Oddział Dystrybucji Szczecin odstąpi od naliczania kosztów 
poniesionych w związku z realizacją przedmiotowych umów i dokona 
zwrotu wypłaconych zaliczek na poczet opłaty za przyłączenie. 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. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia propozycji Agencji 
Nieruchomości Rolnych w/s rozwiązania umowy najmu 
pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych 
9 w Gryfinie (druk nr 10/99). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek  
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie 
Jednostka Gospodarcza Zasobu w Pyrzycach, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na  rozwiązanie umowy najmu, nr 42/GN/10 z dnia 28.12.2010 r. 
pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych  
9 w Gryfinie z dniem 15 października 2012 r. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku „BROKERS” 
Roman Grzywacz ze Szczecina w/s wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie kabla elektrycznego od trafostacji znajdującej się 
na działce nr 236/1, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego  
w użytkowaniu wieczystym ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań,  
a następnie pod drogą w istniejącym przepuście w działce nr 236/2 
będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (druk  
nr 11/99). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
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i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek  
firmy „BROKERS” Roman Grzywacz ze Szczecina, jednogłośnie 
wyrażając zgodę na przeprowadzenie kabla elektrycznego od 
trafostacji znajduj ącej się na działce nr 236/1, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego w użytkowaniu wieczystym ENEA Operator  
Sp. z o.o. Poznań, a następnie pod drogą w istniejącym przepuście  
w działce nr 236/2 będącej własnością Powiatu Gryfińskiego,  
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania przetargowego  
w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie 
pn. „Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz  
z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji 
odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim” 
(druk nr 12/99). 
 
 Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi polegającej na ścince 
pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach 
modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie 
gryfi ńskim” wybieraj ąc ofertę firmy FERD Firma Robót 
Inżynieryjnych i Drogowych ze Środy Wlkp. z oferowaną ceną  
w wysokości 2,02 zł brutto/m2. Środki finansowe w kwocie  
302 798,00 zł brutto na realizację powyższego zadania będą pochodziły 
z budżetu Wydziału „OŚ”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD” i „O Ś”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.26.2012.MI 
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13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. zatwierdzenia wyboru wykonawcy i podpisania umowy na 
wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1466Z – ul. Kościuszki  
w Cedyni oraz DP Nr 1432Z Lubiechów G. – Orzechów  
w m. Lubiechów Górny o łącznej pow. 930 m2 (druk nr 13/99). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą PRD POL-
DRÓG z Nowogardu na wykonanie remontu drogi powiatowej (DP)  
Nr 1466Z – ul. Kościuszki w Cedyni oraz DP Nr 1432Z Lubiechów 
Górny-Orzechów w m. Lubiechów Górny o łącznej pow. 930 m2  
za kwotę 66 523,07 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „ZD”. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 14/99). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż 
kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 335/2012 w sprawie 
określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych 
z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 15/99). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc 
postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  
z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż 
kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 336/2012 w sprawie 
powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej  
na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 16/99). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się 
plan wydatków jednostki na dodatkowe wynagrodzenie roczne                    
w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 3 564,39 zł, w rozdziale 
80130-Szkoły zawodowe o 4 805,37 zł i w rozdziale 85410-Internaty  
i bursy szkolne o 241,58 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o te kwoty  
i w tych samych rozdziałach planu wydatków na wynagrodzenia 
osobowe pracowników. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 17/99). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza 
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się plan wydatków jednostki w paragrafie 3070-Wydatki osobowe 
niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  
o 19 449,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 
(składki od uposażenia funkcjonariusza zwolnionego ze służby).  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Komendantowi. 
 
18. 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 18/99). 

 
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 337/2012 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”.  
 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- o godz. 1030 Zarząd udał się na wizytacje zakończonej inwestycji dot. remontu 
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1360Z – przejście przez m. Zaborze do 
skrzyżowania z m. Włodkowice oraz inwestycji polegającej na remoncie II pietra 
Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 99/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 
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Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


