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Protokół nr 102/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 25 października 2012 r. w godz. od 800 do 1000  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: 
- 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 16a/102). 

  Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 101/IV/2012 z dnia 18 października 2012 r. został przyjęty 

jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu (druk nr 1/102). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 
wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 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 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „KM”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
2. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyj ęcia 

protokołu z kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oraz skierowanie wystąpienia 
pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki (druk  
nr 2/102). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli,  
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z dnia 17.09.2012 r. z kontroli 
problemowej przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie w zakresie prawidłowości sporządzania 
sprawozdawczości finansowej i budżetowej wg stanu na koniec 
grudnia 2011 r. oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście ds. Kontroli. 

 
3. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyj ęcia 

protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych 
w Gryfinie oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego do 
Dyrektora kontrolowanej jednostki  (druk nr 3/102). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli,  

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z dnia 08.10.2012 r. z kontroli 
problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych  
w Gryfinie w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości 
finansowej i budżetowej wg stanu na koniec grudnia 2011 r. oraz 
skierował wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do 
Dyrektora jednostki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Głównemu Specjaliście ds. Kontroli. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Specjalista  

ds. Kontroli  – Edyta Szturo. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami  

w/s podpisania umowy na wycinkę drzew rosnących w pasie dróg 
powiatowych, na usunięcie których Wydział posiada decyzję 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (druk nr 4/102).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 45/ZD/2012  
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ELGERON 
PLUS S.C. z Lubiszyna na wycinkę 88 sztuk topoli rosnących w pasie 
dróg powiatowych, na usunięcie których Wydział posiada decyzję 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W/w firma z tytu łu pozyskane 
drewna zapłaci powiatowi kwotę w wysokości 10 824 zł brutto. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do rozpatrzenia 
pisma dotyczącego budowy chodnika w Starym Czarnowie.  
 

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

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 
r. – Wydziału „GN” (druk nr 5/102).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
z którym dokonuje się przesunięcia kwoty 57 522,00 zł pomiędzy 
rozdziałami i paragrafami w obrębie planu finansowego jednostki,  
w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „GN”.  
 
6. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 6/102). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 
się zmian w planie wydatków w rozdziale 85406-Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. 
Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 360,00 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia 
bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla lekarzy 
specjalistów uczestniczących w posiedzeniach zespołów orzekających 
działających w poradni. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
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7. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zwiększenia oraz zmian planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 7/102). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem, znak: PPP-Go/3/312/56/K/12, 

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd  
jednogłośnie postanowił zwiększyć plan wydatków jednostki na 
wynagrodzenia i pochodne o 22 000,00 zł (w związku z wdrożeniem 
podwyżek wynagrodzeń, uzyskaniem stopnia awansu zawodowego  
i wzrostem składek na ubezpieczenie rentowe), przy jednoczesnym 
zmniejszeniu pozostałych wydatków bieżących. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 

 
8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 8/102). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się przesunięcia kwoty 39 082,66 zł w planie wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 80102-Szkoły podstawowe 
specjalne, 80111-Gimnazja specjalne i 80134-Szkoły zawodowe 
specjalne, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym 
jednostki, zastępstwami, zmianą wynagrodzeń pracowników 
pedagogicznych oraz utworzeniem nowego kierunku kształcenia  
w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 9/102). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje przesunięcia kwoty 35 294,62 zł pomiędzy działami, 
rozdziałami i paragrafami  w obrębie planu finansowego jednostki  
w związku z utworzeniem nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej Specjalnej. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 10/102). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się niewykorzystaną transzę we wrześniu o 47 102,14 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu transz w listopadzie o 20 000,00 zł  
i w grudniu o 27 102,14 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 11/102). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem, znak: WPOW/493/10/12, 

Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Chojnie, Zarząd rozpatrzył go negatywnie jednogłośnie nie 
wyrażając zgody na zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 
9 530,72 zł, z uwagi na niezrealizowany plan dochodów. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 12/102). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
o 40 000,00 zł transzę w październiku, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w grudniu. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 13/102). 

 
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 6 918,00 zł, z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 
pracownika jednostki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany planów finansowych 

jednostek oświatowych w związku ze zmianą organizacji pracy 
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jednostek oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w 2012 r. (druk 
nr 14/102). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, 

zgodnie z którym dokonuje się zmian w planach wydatków Zespołu 
Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie i rozwiązuje się 
rezerwy celowe w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie  
257 016,57 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza  
w kwocie 6 658,42 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,  
w związku ze zmianą organizacji pracy jednostek od września 2012 r. 
oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 36 529,51 zł z przeznaczeniem 
na zakupy inwestycyjne. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”. 
 
15. 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 15/102). 

 
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 345/2012 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”.  
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 
Gryfi ńskiego na 2012 rok (druk nr 16/102). 
 
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 
Gryfi ńskiego 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 346/2012 w sprawie zmiany 
uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”.  
 
17. 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 16a/102). 

 
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 347/2012 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”. 
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18. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  
z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od 
początku roku do dnia 30 września 2012 r. (druk nr 17/102). 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych umorzeń 

wierzytelności oraz ulg za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 r., 
które zostanie przedstawione radnym na najbliższej sesji Rady 
Powiatu. 
 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem, znak: ST4/4820/664/2012/1374, z Ministerstwa 
Finansów zawierającym informacje o planowanych kwotach subwencji ogólnej, 
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, planowanej kwocie dochodów 
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
planowanej na 2013 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 102/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 …………………………….. 


