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Protokół nr 101/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 18 października 2012 r. w godz. od 805 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 Wojciech 

Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- Zawarcie umowy z Gminą Banie w/s partnerstwa w realizacji projektu 
przebudowy drogi na terenie Gminy w roku 2013 w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II (druk nr 9a/101)  

 Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 100/IV/2012 z dnia 11 października 2012 r. został przyjęty 

jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
zapytania o cenę pn. „Dostawa materiałów biurowych dla 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 1/101). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy 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 zapytania 
o cenę na zadanie pn. „Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na 
powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy PAPCOM S.C. ze 
Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 81 003,63 zł brutto 
/12 m-cy. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„RI”. 

Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie zakupu mebli do 
wyremontowanej części internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie i zobowiązał 
Wydział „RI” do sprawdzenia cen wyposażenia aneksu kuchennego  
w meble oraz sprzęty. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 
dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego dla 
spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie 
urządzeń wodnych (druk nr 2/101). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji 
celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego dla spółek 
wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego dla 
spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi 
funkcjonalnie urządzeń wodnych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 342/2012 w sprawie 
przyznania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 
Gryfi ńskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie 
urządzeń wodnych oraz podpisał umowy w tym zakresie. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „OŚ”, aby z końcem 
bieżącego roku wystąpił z zapytaniem do gmin powiatu gryfińskiego 
oraz urzędu wojewódzkiego o udzielenie informacji publicznej  
w zakresie przyznanych dotacji dla spółek wodnych (na jakie zadania  
i w jakich kwotach). 

   
 W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska. 

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2012 r. (druk nr 3/101). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2012 r. 
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 2012 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
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 2012 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Dyrektorowi PCPR. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie 
na realizację zadań własnych powiatu polegających na prowadzeniu 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 4/101).  
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na 
realizację zadań własnych powiatu polegających na prowadzeniu 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach oraz Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na 
realizację zadań własnych powiatu polegających na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 
oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 343/2012 w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  
w konkursie na realizację zadań własnych powiatu polegających na 
prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach oraz Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Dyrektorowi PCPR.  
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  W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu stanowiącego własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/101). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu, po zapoznaniu się z protokołem Nr 7/2012  
z dnia 10 października 2012 r. komisji ds. dokonania oceny 
przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy 
orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów oraz opinią techniczną 
wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
likwidacj ę pojazdu Hunday Pony o nr rej. ZGRY862, poprzez jego 
odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu pojazdów. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie Umowy darowizny w sprawie 
przekazania kostki brukowej dla Komendy Powiatowej Policji  
w Gryfinie (druk nr 6/101). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca  Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami –Maria Ilińczyk.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy darowizny w sprawie 
przekazania kostki brukowej dla Komendy Powiatowej Policji  
w Gryfinie. Ł ączna wartość przedmiotu darowizny wynosi  
10 281,60 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„ZD”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wprowadzenia dotacji z Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem 
na wspólną realizację dodatkowych robót drogowych w zadaniu  
pn. „Roboty drogowe na drogach powiatowych na terenie  
gm. Mieszkowice” oraz podpisanie umowy na roboty dodatkowe, 
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wynikłe w czasie realizacji przebudowy chodników na terenie 
gminy Mieszkowice (druk nr 7/101). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenia dotacji z Gminy 
Mieszkowice w kwocie 6 826,50 zł z przeznaczeniem na wspólną 
realizację dodatkowych robót drogowych w zadaniu pn. „Roboty 
drogowe na drogach powiatowych na terenie gm. Mieszkowice” oraz 
wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 36/ZD/2012, z firmą 
„DANKOM” z Lisiego Pola, na wykonanie robót dodatkowych 
wynikłych w czasie realizacji przebudowy chodników na terenie gminy 
Mieszkowice za kwotę 13 653,00 zł brutto. W/w umowa może zostać 
podpisana po wprowadzeniu zmian w budżecie powiatu. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie zakupu znaków drogowych dla potrzeb 
oznakowania pionowego dróg powiatowych  (druk nr 8/101).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „WIMED” Oznakowanie 
Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy znaków drogowych wraz  
z uchwytami do montażu i słupkami dla potrzeb oznakowania 
pionowego dróg powiatowych za kwotę 17 025,54 zł brutto. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania montażu barier drogowych typu 
N2W5A na przepustach dróg powiatowych Nr 1388Z Chojna – 
Strzelczyn w m. Kamienny Jaz oraz DP Nr 1391Z Chojna-
Krzymów w m. Stoki (druk nr 9/101).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „MALDROBUD”  
z Myśliborza wykonania montażu barier drogowych typu N2W5A na 
przepustach dróg powiatowych Nr 1388Z Chojna – Strzelczyn  
w m. Kamienny Jaz oraz DP Nr 1391Z Chojna-Krzymów w m. Stoki 
za kwotę 42 243,12 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „ZD”. 
 
10.  Zawarcie umowy z Gminą Banie w/s partnerstwa w realizacji 

projektu przebudowy drogi na terenie Gminy w roku 2013  
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w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 
etap II (druk nr 9a/101). 
 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą 

Banie w sprawie partnerstwa w realizacji projektu przebudowy drogi  
w ciągu Baniewice-Jezioro-Baniewice-Żelechowo w 2013 roku  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
– etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.  Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna  
o współpracy w zakresie oświaty polegającego na realizacji zajęć 
rewalidacyjnych dla dziecka ze Szkoły Podstawowej Nr 2  
im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (druk nr 10/101). 

 
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, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie porozumienia z Gminą Chojna o współpracy w zakresie 
oświaty polegające na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla dziecka  
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 
Gmina przekaże na ten cel środki finansowe w postaci dotacji celowej 
w wysokości 1 916,16 zł. 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.   

 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej  
w Powiecie Gryfińskim” (druk nr 11/101). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia „Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty 
specjalnej w Powiecie Gryfińskim”, do którego wprowadzono 
poprawki. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie 
Gryfińskim” wraz z poprawkami? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii optymalizacji 
funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim”. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 
rok 2012 (druk nr 12/101). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  
o 26 000,00 zł transzę w październiku, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w listopadzie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 
2012 (druk nr 13/101). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się 
rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki  
o 165 000,00 zł  z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2012 r. (druk nr 14/101). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza 
się plan wydatków w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 3 850,00 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85404-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w ramach tego rozdziału 
będą prowadzone zajęcia z dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności 
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intelektualnej i ruchowej w wieku od 0 do momentu rozpoczęcia nauki 
w szkole). Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na 2012 r. (druk nr 15/101). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, zmniejsza 
się o 15 0000,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na składki na 
ubezpieczenia społeczne. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „OR” i „FK”. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. –
Wydziału „ZD” (druk nr 16/101).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków na zadania inwestycyjne. Zmniejsza się o 6 826,50 zł plan 
wydatków na zadanie „Inwestycje na drogach powiatowych, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie „Roboty 
drogowe na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice”. 
„ZD” i „FK”. 
 
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 17/101). 
 
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 – 4 osoby, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 344/2012 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. 
 
- Po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Komitetu Terenowego Prawo  
i Sprawiedliwość w Trzcińsku-Zdroju dot. Komisariatu Policji w Trzcińsku-Zdroju, 
Zarząd zobowiązał wydział „ZK” do wystąpienia z pismem do Komendanta 
Powiatowego Policji w Gryfinie o udzielenie szczegółowych informacji w zakresie 
przeprowadzanej reorganizacji Posterunku Policji w Trzcińsku-Zdroju.  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 101/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
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