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Protokół nr 104/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 listopada 2012 r. w godz. od 800 do 1230  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: 
- Wniosek Zarządu Powiatu do Komisji Budżetu i Gospodarki o wydanie opinii 
w/s zmiany przeznaczenia rezerw celowych (druk nr 24a/104). 
- 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 24b/104). 

  Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 103/IV/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia 

protokołów z kontroli przeprowadzonych w: 
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, 
 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, 
 Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie 
oraz skierowanie wystąpień pokontrolnych do Dyrektorów 
kontrolowanych jednostek (druk nr 1/104). 
 

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 29.10.2012 r. z kontroli problemowej 

przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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, 

- protokół z dnia 22.08.2012 r. z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie, w zakresie oceny wdrożenia systemu kontroli zarządczej 
(okres objęty kontrolą: lata 2011-2012) oraz skierował wystąpienie 
pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki, 
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- protokół z dnia 30.04.2012 r. z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w zakresie oceny wdrożenia systemu kontroli zarządczej  
(okres objęty kontrolą: lata 2011-2012) oraz skierował wystąpienie 
pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki, 

- protokół z dnia 30.04.2012 r. z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie 
w zakresie oceny wdrożenia systemu kontroli zarządczej (okres objęty 
kontrolą: lata 2011-2012)  oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki. 

Ponadto Zarząd zobowiązał Kontrolera do zawarcia w planie 
kontroli na 2013 r. - kontroli sprawdzających wykonania zaleceń przez 
jednostki dotychczas kontrolowane. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Głównemu Specjaliście ds. Kontroli. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Specjalista  

ds. Kontroli  – Edyta Szturo. 

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo - 
Wychowawczych w Chojnie (druk nr 2/104). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor 

Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie – Róża Kozieł  
oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

– Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Po omówieniu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo - 
Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie postanowił 
przedłożyć go Radzie Powiatu. Jednocześnie Zarząd postanowił,  
iż przedmiotowy projekt uchwały będzie ponownie przedmiotem obrad 
kolejnego posiedzenia Zarządu, na którym Zarząd ostatecznie 
podejmie decyzję o jego przedstawienia na sesji rady w listopadzie br. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Wielofunkcyjnej 
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie – Róża Kozieł  

oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
– Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania Aneksu do umowy nr EK/05/2012 z dnia 
9 marca 2012 r. zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz 
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Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na realizację 
zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia  (druk nr 3/104). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
do umowy nr EK/05/2012 z dnia 9 marca 2012 r. zawartej z Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony 
zdrowia, w którym ze względu na omyłkę pisarską zmienia się termin 
jego realizacji tj. od 9 marca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.  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.   
 

4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wykluczenia 
wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru ofert w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja obiektów 
Powiatu Gryfińskiego” z podziałem na 2 zadania o nazwach 
„Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie” 
(internat przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie – docieplenie 
stropodachu) i „Termomodernizacja budynku internatu wraz  
z częścią mieszkalną, stołówką, łącznikiem przy ZSP nr 2  
w Gryfinie – I etap” (stołówka wraz z łącznikiem budynku przy  
ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie – docieplenie stropodachu) oraz ujęcia 
zadania w budżecie na 2013 rok (druk nr 4/104). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego” z podziałem 
na 2 zadania o nazwach „Termomodernizacja budynku internatu przy 
ZSP nr 1 w Chojnie” (internat przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie – 
docieplenie stropodachu) i „Termomodernizacja budynku internatu 
wraz z częścią mieszkalną, stołówką, łącznikiem przy ZSP nr 2  
w Gryfinie – I etap” (stołówka wraz z łącznikiem budynku przy  
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ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie – docieplenie stropodachu), ze względu na 
brak zabezpieczenia finansowego na ten cel.  Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
 trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
 wartości szacunkowej, 
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu” (druk nr 
5/104). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenia trybu postępowania,  wartości szacunkowej oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zdanie   
pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  
w zakresie docieplenia stropodachu”, Zarząd jednogłośnie postanowił, 
iż rozpatrzy go w późniejszym terminie po jego uzupełnieniu. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy 
systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1492Z Piasek-Łukowice 
w miejscowości Łukowice (druk nr 6/104). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz 

Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie 
Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska Zdroju 
wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1492Z 
Piasek-Łukowice w miejscowości Łukowice do kwoty 17 748,90 zł 
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brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  
i „OŚ”. 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy stanu pobocza 
drogi powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice-Macierz (druk nr 7/104). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

większością głosów wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Krzysztof Michałowski z Mieszkowic wykonania 
poprawy stanu pobocza drogi powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice-
Macierz  za kwotę 29 520,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia 
wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
w imieniu którego występuje pełnomocnik Justyna Just Pracownia 
Projektowa JUST PROJECT ze Szczecina, w sprawie wyrażenia 
zgody na dysponowanie nieruchomością oznaczoną numerem 
działki 336/5, położoną w obrębie Daleszewo gmina Gryfino, będącą 
własnością Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu Stowarzyszenia „Pod 
Dębami” z siedzibą w Dębcach w związku z planowaną inwestycją 
polegającą na umocnieniu brzegu rzeki Odry w ramach zadania 
„Wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Odry  
w km 723,95 do 724,50” (druk nr 8/104). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w imieniu 
którego występuje pełnomocnik Justyna Just Pracownia Projektowa 
JUST PROJECT ze Szczecina, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
dysponowanie nieruchomością oznaczoną numerem działki 336/5, 
położoną w obrębie Daleszewo gmina Gryfino, będącą własnością 
Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu Stowarzyszenia „Pod Dębami”  
z siedzibą w Dębcach w związku z planowaną inwestycją polegającą na 
umocnieniu brzegu rzeki Odry w ramach zadania „Wykonanie 
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ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Odry w km 723,95 do 724,50”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie (druk nr 9/104).  

 
Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej w III przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 354/2012 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie (druk nr 10/104). 

 
Zarząd ustalił wysokości cen wywoławczych w IV 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 IV przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 355/2012 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach (druk nr 11/104).  

 
Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 356/2012 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Jan Podleśny. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku najemcy 
lokalu użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie 
w sprawie umieszczenia reklamy dotyczącej prowadzonej 
działalności gospodarczej – działalność ubezpieczeniowa z usługami 
finansowymi – punkt kasowy  (druk nr 11a/104). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d  
w Gryfinie na postawienie tablicy informacyjnej (z zachowaniem 
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kolorystyki oraz grafiki znajdującej się na tablicy informacyjnej 
Starostwa Powiatowego) o prowadzonej działalności gospodarczej – 
działalność ubezpieczeniowa z usługami finansowymi – punkt kasowy. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zatwierdzenia 
odpowiedzi na pismo Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 
z propozycją zawarcia Umowy o współpracy pomiędzy Szpitalem  
a Spółką Domem Lekarskim S.A. w Szczecinie  (druk nr 12/104). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził odpowiedź na pismo Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie 
Sp. z o.o. (do wiadomości Spółki Dom Lekarskim S.A.) w którym 
zawarł uwagi do Umowy o współpracy pomiędzy Szpitalem a Spółką 
Domem Lekarskim S.A. w Szczecinie. 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. 

 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. 
(druk nr 13/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków jednostki o 4 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków                     
w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne na wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 14/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza plan wydatków jednostki o 632,00 zł, z przeznaczeniem 
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na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
16. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2012 r. (druk nr 15/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 
się zmian w planie wydatków jednostki o 390,00 zł. Zwiększa się plan 
wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na 
wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów uczestniczących na 
posiedzeniach zespołów orzekających, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 16/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan dochodów (m. in. z tytułu odsetek bankowych, opłat 
za duplikaty, najmu powierzchni budynku) i wydatków jednostki  
o 2 960,51 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 17/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym                
zmniejsza się plan wydatków jednostki o 0,75 zł. Są to niewykorzystane 
środki (wynikające z zaokrągleń) przyznane na nagrody z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. 
(druk nr 18/104). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
w planie wydatków jednostki o 14 929,47 zł. Zwiększa się plan 
wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
20. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2012 r. (druk nr 19/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 
się zmian w planie wydatków jednostki na zadania zlecone                    
o 84 356,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń, na pozostałe należności, składki na 
ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup 
materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Komendantowi 
Powiatowemu PSP. 
 
21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego dochodów  
i wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
na 2012 r. – Wydziału „OŚ” (druk nr 20/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie  
z którym zwiększa się o 28 000,00 zł plan dochodów powiatu z tytułu 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków 
finansowanych tymi środkami. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i „OŚ”. 
 
22. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 21/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków w dziale 852 o 7 380,00 zł i w dziale 853 o 56 326,00zł 
oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków jednostki w dziale 852 
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o 284 217,00 zł i w dziale 853 o 56 326,00zł, w celu dostosowania planu 
wydatków  do rzeczywistych potrzeb. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
23. Wniosek Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 22/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym 
zmniejsza się o 22 046,00 zł plan wydatków jednostki w rozdziale 
80130-Szkoły zawodowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 11 719,00 zł  
i w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 10 327,00 zł. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Wicedyrektorowi jednostki. 
 
24. 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 23/104). 
 
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, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 357/2012 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”.  
 
25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2012 rok (druk nr 24/104). 
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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 – 4 osoby, 
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”. 
 
26. Wniosek Zarządu Powiatu do Komisji Budżetu i Gospodarki  

o wydanie opinii w/s zmiany przeznaczenia rezerw celowych (druk 
nr 24a/104). 

 
Zarząd wystąpił z wnioskiem do Komisji Budżetu i Gospodarki  

o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych 
zaplanowanych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 
rozdziale 85495 – Pozostała działalność i przesunięcie środków  
w kwocie 40 000,00 zł do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 
80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na regulację 
wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek  
i placówek oświatowych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i „BRZ”. 
 
27. 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 24b/104). 
 
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, 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 358/2012 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”.  

 
28. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie:  

 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na rok 
2013;  

 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 – 2039 (druk 
nr 25/104). 

 
W tym momencie na posiedzenie powrócił Członek Zarządu – Jan Podleśny. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

  
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego 

na 2013 rok, który zostanie przesłany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej oraz złożony w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

Zarząd ustalił: 
- dochody Powiatu Gryfińskiego na 2013 r. na kwotę 70 091 209,68 zł,  
- wydatki Powiatu Gryfińskiego na 2013 r. na kwotę  70 591 209,68 zł.              
 Planowany w roku 2013 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego 
ustalony jako różnica planowanej wysokości dochodów i planowanej 
wysokości wydatków oszacowany został na poziomie 500 000,00 zł,  
a pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2013 – 2039. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na 
lata 2013 – 2039? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 – 2039. 
 
29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Po zapoznaniu się z wyjaśnianiami Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie 

dot. reorganizacji Posterunku Policji w Trzcińsku-Zdroju, Zarząd uznał 
przedstawione argumenty za uzasadnione i zajął stanowisko w tym zakresie.   

2. Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad na XVIII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie w dniu 29 listopada br. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 104/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 …………………………….. 


