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Protokół nr 107/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 6 grudnia 2012 r. w godz. od 810 do 1040  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. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
uwag (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 106/IV/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania aneksu do umowy zawartej z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Szczecinie (druk  
nr 1/107). 

 
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, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
Nr 1 do umowy nr EK/46/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. zawartej  
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Szczecinie na 
realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,  
w którym ze względu na omyłkę pisarską zmienia się numer rachunku 
bankowego.  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na likwidację I Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 
przy ul. Niepodległości 16 (druk nr 2/107). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację I Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 
przy ul. Niepodległości 16.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
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Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 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 wyrażenia zgody na likwidację I Liceum 
Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do przygotowania 
aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Gryfino w zakresie 
przekazania zadania polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia 
wniosku najemcy dot. zamiany lokalu mieszkalnego przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 3/107). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd 
negatywnie rozpatrzył wniosek najemcy jednogłośnie nie wyrażając 
zgody na zamianę lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie, ponieważ przedmiotowe mieszkania planuje się 
wykorzystać do działań powiatu. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „GN”.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku  
dot. rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku 
przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 4/107). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd uwzględniając 
standard utrzymania mieszkania, zmienił swoją decyzję podjętą na 
posiedzeniu w dniu 22.11.2012 r. jednogłośnie wyrażając zgodę na 
rozwiązanie z najemcą umowy najmu lokalu mieszkalnego  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie z dniem 01.12.2012 r.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie 
(druk nr 5/107). 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie  
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 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „GN” do przedłożenia 
projektu umowy najmu dla przedmiotowej nieruchomości. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Trzcińsku 
– Zdroju (druk nr 6/107). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Trzcińsku- 
Zdroju.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Trzcińsku-Zdroju 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Trzcińsku-
Zdroju. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „GN” do 
przedłożenia projektu umowy najmu dla przedmiotowej 
nieruchomości. 
 

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

 
7. 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. „Dostawa 
pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie 
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia” (druk  
nr 7/107). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków  
oraz Zastępca Naczelnika– Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz zmienioną Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.  „Dostawa 
pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie 
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia”, gdzie projekt  
umowy należy rozszerzyć o zapisy określające obowiązki realizatora 
przedmiotowej umowy tj. Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie 
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 364/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa pieluchomajtek dla 
mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI” i Dyrektorowi DPS w Nowym 
Czarnowie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.30.2012.SD 
 
8. 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. „Dostarczenie leków  
i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo” (druk  
nr 8/107). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz zmienioną Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.  „Dostarczenie leków  
i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo”, gdzie projekt  
umowy należy rozszerzyć o zapisy określające obowiązki realizatora 
przedmiotowej umowy tj. Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie leków i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 365/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie leków  
i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo”. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie do 
przedłożenia do Wydziału „RI” informacji w zakresie ilo ści i sposobu 
przechowywania leków w jednostce wg stanu na dzień 6 grudnia  
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2012 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i Dyrektorowi DPS w Nowym Czarnowie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.31.2012.SD 
 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego 
prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 9/107). 

 
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 eksploatacyjnych  
do urządzeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 
Wykonawcy tj. firmy P.H.ALFA Tomasz Witek z Miastka  z oferowaną 
ceną w wysokości 56 778,00 zł brutto/12 m-cy. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 
oleju opałowego lekkiego” (druk nr 10/107). 

 
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 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego 
lekkiego”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 
Wykonawcy tj. firmy LOMAX Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-
Akcyjna z Warszawy z oferowaną ceną w wysokości 907 740,00 zł 
brutto/12 m-cy. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 

Ponadto, Zarząd zobowiązał Wydział „GN” do wystąpienia  
z pismem do dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu o podanie 
stanu liczników oleju opałowego na dzień 10 grudnia br.  
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11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s zawarcia aneksu do umowy na „Dostawę wraz z montażem 
zapleczy kuchennych” (druk nr 11/107). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
do umowy na „Dostawę wraz z montażem zapleczy kuchennych”,  
w którym zmniejsza się kwotę realizacji zadania oraz wydłuża termin 
jego realizacji do dnia 14 grudnia 2012 r. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „OR”. 
 

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

oraz Zastępca Naczelnika– Andrzej Krzemiński. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany w planie wydatków na rok 2013 środków 
będących w dyspozycji Wydziału „RI” (druk nr 12/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, jednogłośnie 
wyrażając zgodę na zwiększenie o 120 000,00 zł   planu wydatków na 
rok 2013 w związku z dofinansowaniem przez PFRON zadania 
inwestycyjnego „Modernizacja III pi ętra internatu przy ZSP nr 2  
w Gryfinie oraz budowa windy wraz z przedsionkiem”.  Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na rok 2012 (druk nr 13/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata                             
i wychowanie plan wydatków jednostki o 3 121,49 zł, z przeznaczeniem 
na nagrodę jubileuszową dla pracownika jednostki. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
rok 2012 (druk nr 14/107). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian o 150,00 zł w planie wydatków w dziale  
854-Edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększa się plan wydatków na 
wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenie spotkania polsko-
niemieckiego podczas wizyty przedstawicieli z Prenzlau w ramach 
współpracy polsko-niemieckiej), przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 15/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan dochodów jednostki o 28 450,62 zł (m. in. z tytułu 
odsetek od nieterminowych wpłat, najmu powierzchni budynku, wpłat 
za wyżywienie), z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
16. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2012 rok (druk nr 16/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków (dot. kwoty 
144 000,00 zł) w związku z akceptacją projektu „Nasze kompetencje-
Nasza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2012 rok (druk nr 17/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 400,00 zł z tytułu 
otrzymanej darowizny. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
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18. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 18/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń o 31 503,75 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków na pozostałe wydatki bieżące m.in. na zakup energii  
i środków żywności. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych jednostki 
na rok 2012 (druk nr 19/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
dochodów jednostki o 1 000,00 zł z tytułu nagrody pieniężnej zdobytej                    
w ogólnopolskim konkursie „Czysty las”, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków  na zakup materiałów i wyposażenia. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
20. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 2012 
(druk nr 20/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  
o 2 500,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia 
osobowe pracowników. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 

 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. 
(druk nr 21/107). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków jednostki w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne. 
Zwiększa się o 2 300,00 zł plan wydatków na zakup usług 
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remontowych (malowanie klatki schodowej i korytarza na parterze  
i I pi ętrze), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na 
składki na ubezpieczenia społeczne. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
22. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2012 r. (druk nr 22/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 
się zmian w planie wydatków jednostki między rozdziałami 85404-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zmniejszenie o kwotę  
378,00 zł) i 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne (zmniejszenie o 3 272,00 zł i zwiększenie  
o 3 650,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zasiłku macierzyńskiego, 
opłatę za udział lekarza w posiedzeniu zespołu orzekającego oraz 
opłatę za olej opałowy). Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
23. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s umorzenia odsetek za zwłokę (druk nr 23/107). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
umorzenie odsetek za zwłokę w łącznej wysokości 1,11 zł. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Kierownikowi 
jednostki. 
 
24. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 24/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się  
o 1 400,00 zł plan wydatków  na zakup materiałów i wyposażenia, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na składki na Fundusz 
Pracy. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Kierownikowi jednostki. 

 
25. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. (druk  
nr 25/107). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Referatu 
Informatyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian  w dziale  
750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. 
Zwiększa się o 8 355,50 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych 
(odnowienie licencji na programy użytkowe wykorzystywane  
w urzędzie), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków  
na inwestycję „Modernizacja systemu informatycznego” o 1 355,50 zł  
i zakupy inwestycyjne „Zakup sprzętu komputerowego  
i oprogramowania” o 7 000,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i „I”.  
 
26. 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 26/107). 

 
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 366/2012 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”.  
 
27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2012 rok (druk nr 27/107). 
 

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? 
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Za – 5 osób, 
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”. 
 
28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 
r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039 (druk nr 28/107). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata  
2012 – 2039 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 zmiany uchwały nr XI/82/2011 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata  
2012 – 2039. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”. 
 
29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- Zarząd zatwierdził jednogłośnie zmiany do projektu uchwały budżetowej  
na 2013 rok oraz zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 – 2039, które 
zostaną przedstawione Radzie Powiatu.   

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 107/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 …………………………….. 


