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Protokół nr 106/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 listopada 2012 r. w godz. od 1000 do 1610  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 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s akceptacji  projektu umowy poddzierżawy pomieszczeń, 
którą Szpital zamierza zawrzeć ze Spółką „Dom Lekarski” S.A. (druk  
nr 18/106). 

  Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 105/IV/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 

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

protokołów z kontroli przeprowadzonych w: 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, 
- Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 
oraz skierowanie wystąpień pokontrolnych do Dyrektorów 
kontrolowanych jednostek (druk nr 1/106). 
 

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 07.05.2012 r. z kontroli problemowej 

przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w zakresie oceny wdrożenia systemu kontroli zarządczej 
(okres objęty kontrol ą: lata 2011-2012) oraz skierował wystąpienie 
pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki, 

- protokół z dnia 14.11.2012 r. z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie, w zakresie oceny wdrożenia systemu kontroli zarządczej 
(okres objęty kontrol ą: lata 2011-2012) oraz skierował wystąpienie 
pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki, 

- protokół z dnia 31.10.2012 r. z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w zakresie oceny wdrożenia systemu 
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kontroli zarządczej (okres objęty kontrol ą: lata 2011-2012) 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. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zajęcia stanowiska dot. zaktualizowanej 
transgranicznej koncepcji rozwoju i działania Euroregionu 
Pomerania na lata 2014-2020 (druk nr 2/106). 

 
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, Zarząd jednogłośnie zajął stanowisko  
do wersji roboczej zaktualizowanej transgranicznej koncepcji rozwoju 
i działania Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020, w którym 
zaproponował ujęcie nowych potrzeb do istniejących już obszarów  
i działań m.in. w zakresie usług publicznych, edukacji, zatrudnienia, 
administracji publicznej i ochrony środowiska. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s podpisania wniosku o dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji  
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (druk nr 3/106). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie 
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji  
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (dot. budowy windy w Domu Pomocy Społecznej 
w Dębcach). Jednocześnie Zarząd polecił Wydziałowi „RI” wyst ąpić  
z pismem do Zarządu Stowarzyszenia prowadzącego DPS  
w Dębcach, w którym zobowiązuje się Stowarzyszenie do uzyskania 
pozwolenia na budowę, gdyż jest to podstawowy element,  
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aby w/w wniosek został rozpatrzony teraz i w przyszłości. Dodatkowo 
Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do wystąpienia  
z pismem do Wojewody Zachodniopomorskiego o zabezpieczenie 
środków na dofinansowanie udziału własnego powiatu na zadnie 
związane z budową windy w DPS w Dębcach, którego realizacja 
przyczyni się do poprawy standardu świadczonych usług przez 
jednostkę.  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„RI” i Dyrektorowi PCPR w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania aneksu do umowy zawartej z Gminą Moryń  
w/s wspólnej realizacji robót drogowych w ciągu dróg powiatowych 
na terenie Gminy Moryń (druk nr 4/106). 

 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy 
zawartej z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji robót 
drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Moryń,  
w którym zmienia się wysokości dofinansowania (powiat przekaże 
środki wysokości 55 906,00 zł, gmina przekaże środki w wysokości  
47 050,00 zł). Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„ZD”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania aneksu do umowy zawartej z Gminą Trzcińsko-
Zdrój w/s wspólnej realizacji robót drogowych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 5/106). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy 
zawartej z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie wspólnej realizacji robót 
drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko-
Zdrój, w którym zmienia się wysokości dofinansowania (powiat  
i gmina przekażą środki w wysokości po 67 627,09 zł). Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania aneksu do umowy zawartej z firmą GEOMODUS 
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Usługi Geodezyjne z Golczewa na wykonanie wtórnika mapy drogi 
powiatowej Gryfino-Linie (druk nr 6/106).  
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy 
zawartej z firmą GEOMODUS Usługi Geodezyjne z Golczewa na 
wykonanie wtórnika mapy drogi powiatowej Gryfino-Li nie, w którym 
wydłuża się termin realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2012 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z firmą PRD POL-DRÓG Nowogard 
S.A. w/s realizacji robót drogowych na ul. Kościuszki w Cedyni 
(druk nr 7/106). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia  z firmą PRD 
POL-DRÓG Nowogard S.A. w sprawie realizacji robót drogowych na 
ul. Kościuszki w Cedyni, w którym reguluje się dalsze działania  
w zakresie zakończenia prac na w/w ulicy. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyra żenia zgody na zakup materiałów 
promocyjnych (druk nr 8/106). 

 
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 Turystki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zakup materiałów promocyjnych do kwoty 15 000,00 zł brutto  
(tj. pamięci USB, filiżanek z podstawką, gier logicznych – kostka  
i  samotnik, gier „memory” toreb papierowych oraz toreb składanych 
na zakupy, notesów magnetycznych na lodówkę). Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zwiększenia zatrudnienia do prac związanych z bieżącym 
utrzymaniem pawilonu usług rehabilitacyjno-terapeutycznych  
w jednostce w Nowym Czarnowie (druk nr 9/106). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na 
zwiększenie zatrudnienia do prac związanych z bieżącym utrzymaniem 
pawilonu usług rehabilitacyjno-terapeutycznych w jednostce w Nowym 
Czarnowie. Zarząd wskazał, iż w/w zakres czynności powinien być 
wykonywany przez pracowników administracji obecnie 
zatrudnionych, natomiast jeżeli zachodzi konieczność dokonania 
przesunięć w obrębie tychże etatów Dyrektor powinien złożyć 
stosowny wniosek w tym zakresie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK” i Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. 
(druk nr 10/106). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, Zarząd rozpatrzył go negatywnie jednogłośnie 
nie wyrażając zgody na zmianę planu wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do 
wystąpienia z pismem do Zachodniopomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie informuj ącym  
o odstąpieniu od realizacji zaleceń pokontrolnych, ze względu na 
planowane zaprzestanie działalności szkoły w tym budynku. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
11. Wniosek Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 11/106). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym 
zmniejsza się niewykorzystaną transzę w październiku o 116 260,00 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie (środki na 
realizację projektu „Nasze kompetencje-nasz przyszłość”). Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Wicedyrektorowi 
jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 12/106). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się  
transzę w listopadzie o 357 800,00 zł i transzę w grudniu o 51 161,57 zł 
kosztem niewykorzystanych transz od lutego do października. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków 
budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. – 
Wydziału „O Ś” (druk nr 13/106). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie  
z którym dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych 
środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale  
600-Transport i łączność. Zmniejsza się o 35 520,71 zł plan wydatków 
na zakup usług remontowych i o 3 085,94 zł plan wydatków na 
inwestycję „Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie” 
oraz o 1 089,87 zł na inwestycję „Modernizacja odwodnienia  
w Krzymowie”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
zakup usług pozostałych (poprawa systemu odwodnienia dróg 
powiatowych, usunięcie zanieczyszczeń z pasa drogowego). Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „O Ś”. 
 
14. Opinia Komisji Bud żetu i Gospodarki w/s zmiany przeznaczenia 

rezerw celowych budżetu powiatu na 2012 r. (druki 14/106).  
 
Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią wydaną przez  Komisję 

Budżetu i Gospodarki do wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia 
rezerw celowych budżetu powiatu na 2012 r. 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 15/106). 

 
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. 
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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 361/2012 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”.  
 
O godz. 1215 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia XVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały  
wznowione o godz. 1555. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 16/106). 

  
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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 362/2012 w sprawie 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”.  
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 (druk nr 17/106). 

 



 8

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 363/2012 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”.  
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s akceptacji  projektu umowy 
poddzierżawy pomieszczeń, którą Szpital zamierza zawrzeć ze 
Spółką „Dom Lekarski” S.A. (druk nr 18/106). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd zaakceptował projekt umowy 
poddzierżawy pomieszczeń, który uwzględnia poprawki zgłoszone 
przez Zarząd Powiatu w dniu 29 listopada 2012 r. i jednogłośnie 
wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy przez Szpital  
ze Spółką „Dom Lekarski” S.A. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „GN”.  
 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd otrzymał informację dot. analizy kosztów funkcjonowania domów pomocy 

społecznej w powiecie gryfińskim. 
2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PUP w Gryfinie, znak: DU.092.6.2012.BF 

z dnia 19.11.2012 r., w sprawie realizacji zadań pokontrolnych. 
3. Zarząd zapoznał się z pismem Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 

PSSE w Gryfinie dot. utrzymania stanowisk pracy. 
4.  Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PSSE w Gryfinie, znak: PS-PPIS-075-

47/12 z dnia 14.11.2012 r., skierowanym do Dyrektora WSSE w Szczecinie  
dot. planu finansowego PSSE w Gryfinie na 2013 r. 

5. Zarząd zapoznał się z pismem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia 
Człowieka dot. „in vitro”.  
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 106/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 …………………………….. 


