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Protokół nr 110/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 20 grudnia 2012 r. w godz. od 815 do 1030  oraz w dniu  
21 grudnia w godz. od 815 do 910  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 rozszerzony, dodano: 
- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 31.12.2012 r., których 
termin płatności przypadnie w styczniu 2013 r. (druk nr 28/110). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 29/110). 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  
w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. (druk nr 30/110). 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  
w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. (druk nr 31/110). 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  
w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. (druk nr 32 /110). 
- Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. (druk  
nr 33/110).  
- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. (druk  
nr 33a/110). 
- Podjęcie 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 (druk nr 34/110). 
- Podjęcie 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 
(druk nr 35/110).  
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał.  
nr 2). 

3. Protokoły Nr 108/IV/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r., Nr 109/IV/2012 z dnia  
17 grudnia 2012 r. zostały przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących 
się, 0 – przeciw). 

 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku dotyczącego 
rozwiązania umowy najmu pomieszczenia biurowego w budynku 
przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 1/110). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie 
rozpatrzył wniosek najemcy jednogłośnie wyrażając zgodę na 
rozwiązania umowy najmu pomieszczenia biurowego w budynku przy 
ul. Dworcowej 1 w Chojnie z dniem 31.12.2012 r. 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. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s utworzenia 

Społecznej Straży Rybackiej (druk nr 2/110). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Podinspektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Roman Bancewicz.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia Społecznej 

Straży Rybackiej. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 369/2012 w sprawie 
utworzenia Społecznej Straży Rybackiej, w której postanawia się nie 
podejmować inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Podinspektor Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Roman Bancewicz.   

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s zagospodarowania materiału rozbiórkowego, pochodzącego  
z robót drogowych realizowanych w 2012 roku na drogach 
powiatowych (druk nr 3/110). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zagospodarowania 
materiału rozbiórkowego, pochodzącego z robót drogowych 
realizowanych w 2012 roku na drogach powiatowych, do którego 
wprowadzono poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zagospodarowania materiału rozbiórkowego, pochodzącego z robót drogowych 
realizowanych w 2012 roku na drogach powiatowych wraz z poprawką? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 370/2012 w sprawie 
zagospodarowania materiału rozbiórkowego, pochodzącego z robót 
drogowych realizowanych w 2012 roku na drogach powiatowych. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek 

sprzedaży materiału rozbiórkowego, pochodzącego z robót 
drogowych realizowanych na drogach powiatowych (druk  
nr 4/110). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 

sprzedaży materiału rozbiórkowego, pochodzącego z robót drogowych 
realizowanych na drogach powiatowych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek sprzedaży materiału rozbiórkowego, pochodzącego z robót 
drogowych realizowanych na drogach powiatowych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 371/2012 w sprawie 
ustalenia stawek sprzedaży materiału rozbiórkowego, pochodzącego  
z robót drogowych realizowanych na drogach powiatowych. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania Aneksu nr 2 do umowy zawartej z Gminą Stare 
Czarnowo w/s wykonania robót drogowych na drogach 
powiatowych na terenie gminy oraz Aneksu nr 1 do umowy 
zawartej z Gminą Mieszkowice w/s wykonania robót drogowych na 
drogach powiatowych na terenie gminy (druk nr 5/110). 

 



 4

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie: 

a) Aneksu Nr 2 do umowy zawartej z Gminą Stare Czarnowo  
w sprawie wykonania robót drogowych na drogach 
powiatowych na terenie gminy, w którym przekazuje się 
gminie nieodpłatnie materiał pochodzący z robót 
rozbiórkowych realizowanych w 2012 r.,  

b) Aneksu Nr 1 do umowy zawartej z Gminą Mieszkowice  
w sprawie wykonania robót drogowych na drogach 
powiatowych na terenie gminy, w którym przekazuje się 
gminie nieodpłatnie materiał pochodzący z robót 
rozbiórkowych realizowanych w 2012 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu 
systemowego „Piramida kompetencji” II edycja – 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   
2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich 
czynności związanych z realizacją tego projektu (druk nr 6/110). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył pracownik ds. projektów 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie – Monika Bałszan. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu 
systemowego „Piramida kompetencji” II edycja – współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013 oraz udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego 
projektu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu 
systemowego „Piramida kompetencji” II edycja – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013 oraz 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania 
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wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 372/2012 w sprawie 
przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego 
projektu systemowego „Piramida kompetencji” II edycja – 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013 
oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją tego projektu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Dyrektorowi PUP w Gryfinie.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił pracownik ds. projektów  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie – Monika Bałszan. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia 
zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino   
w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego  
w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
z siedzibą w Gryfinie przy ul.  Niepodległości 16 (druk nr 7/110). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia 
zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino   
w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie 
prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą  
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 zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino  w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego  
w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy  
ul.  Niepodległości 16w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do 
porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą 
Gryfino  w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego  
w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
z siedzibą w Gryfinie przy ul.  Niepodległości 16. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia kl. V 
(druk nr 8/110). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie 
indywidualne ucznia kl. V, Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na 
nauczanie indywidualne  w związku z tym, iż uczeń został skierowany 
do nieistniejącej szkoły. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania dwóch porozumień z Gminą Chojna  
o współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć 
rewalidacyjnych dla dwojga dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2  
im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (druk nr 9/110). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie porozumień z Gminą Chojna o współpracy w zakresie 
oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla dwojga 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego  
w Chojnie. Gmina przekaże na ten cel środki finansowe w postaci 
dotacji celowej w łącznej wysokości 5 917,58 zł. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zawarcia Aneksu do umowy na „Dostawę wraz  
z montażem zapleczy kuchennych” (druk nr 10/110). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
Nr 2 do umowy Nr 40/RI/12 zawartej z firmą ALL IN GROUP Emilia 
Ukrai ńska ze Szczecina na „Dostawę wraz z montażem zapleczy 
kuchennych”, w którym zwiększa się wartość zadania o kwotę  
3 050,00 zł., w związku ze zmianą koncepcji zabudowy zaplecza 
kuchennego w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „OR”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s podpisania Aneksu nr 1 do umowy na wykonanie 
dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z rozbudową 
budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie (druk nr 11/110). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy nr 38/RI/12 zawartej  
z firmą Piotr Fiuk Pracownia Architektoniczna ze Szczecina na 
wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz  
z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, w którym wydłuża się termin 
realizacji zadania do 30 stycznia 2013 r. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s ujęcia w planach finansowych na rok 2013 zadania 
polegającego na modernizacji instalacji c.o. w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 12/110). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie robót dodatkowych firmie „MABUD” Maciej 
Baczkowski Usługi Ogólnobudowlane i Wykończeniowe z Lisiego Pola 
polegających na modernizacji części instalacji c.o. w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie za kwotę 9 000,00 zł płatną w 2012 r. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora DPS do wyłonienia 
wykonawcy na wykonanie modernizacji pozostałej części instalacji c.o.  
w jednostce do kwoty 25 000,00 zł, w I kwartale 2013 roku.  
Do współpracy i pomocy przy realizacji powyższego zadania Zarząd 
wskazał Wydział „RI”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Dyrektorowi DPS w Nowym Czarnowie oraz  Wydziałowi „RI”.       
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy w związku  
z wprowadzeniem nowego modułu w systemie informatycznym 
wspomagającego starostwa w procesie wydawania uprawnień (druk 
nr 13/110). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu, Zarz ąd zobowiązał Zastępcę do  
wprowadzenia poprawek do Aneksu Nr 1 do  umowy podstawowej  
w związku z wprowadzeniem nowego modułu w systemie 
informatycznym wspomagającego starostwa w procesie wydawania 
uprawnień (pozostawienie w aneksie zapisów dotyczących tylko 
umowy podstawowej) i jednogłośnie wyraził zgodę na jego podpisanie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

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

 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

a) Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią wydaną przez  Komisję 
Budżetu i Gospodarki do projektu budżetu powiatu na 2013 r.  
 

b) Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej  
11 grudnia 2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  
w Gryfinie, w Starostwie Powiatowym w Gryfinie – Wydziale 
Zarządzania Drogami, w zakresie realizacji inwestycji drogowej 
pn. „Przebudowa ulic powiatowych Żółkiewskiego i Dworcowej 
w Chojnie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. 

 
Przewodniczący Wojciech Konarski zarządził przerwę w obradach 
Zarządu Powiatu do dnia 21.12.2012 r. do godz. 8.15. 
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 14/110). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki                        
o 30 190,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 15/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki                        
o 6 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup częściowego umundurowania 
dla uczniów klasy o kierunku społeczno-wojskowym. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. (druk  
nr 16/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
o 491,47 zł w planie wydatków na realizację projektu „Piramida 
kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 
 
18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej usługi 
publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących projektu "Kobieta – 
atrakcyjny pracownik" 6.1.1 PO KL oraz umowy dotyczącej usługi 
wykonania materiałów reklamowo-promocyjnych - kalendarzy 
książkowych oraz długopisów dotyczących projektu "Kobieta -  
atrakcyjny pracownik" 6.1.1 POKL dofinansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 17/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na zawarcie 
umowy dotyczącej usługi publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących 
projektu "Kobieta – atrakcyjny pracownik" 6.1.1 PO KL oraz umowy 
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dotyczącej usługi wykonania materiałów reklamowo-promocyjnych - 
kalendarzy książkowych oraz długopisów dotyczących projektu 
"Kobieta - atrakcyjny pracownik" 6.1.1 POKL dofinan sowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, których zobowiązania 
finansowe częściowo przechodzą na rok 2013. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.  

 
19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. (druk  
nr 18/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w rozdziale 85333-Powatowe urzędy pracy. 
Zwiększa się o 6 180,09 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia 
społeczne i o 5 983,09 zł na zakup energii, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne  
o 2 157,19 zł i na składki na Fundusz Pracy o 10 006,83 zł. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na 2012 r. –Wydziału „ZD” (druk nr 19/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się 
o 80,00 zł plan wydatków na inwestycję „Roboty drogowe na drogach 
powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice”, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu plan wydatków na zadanie „Inwestycje na drogach 
powiatowych”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i „ZD”. 
 
21. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany planu 

wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 
r. –Wydziału „I” (druk nr 20/110).  

 
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 7 500,00 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne 
(zakup programu antywirusowego), przy jednoczesnym zmniejszeniu 
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planu wydatków na zakup usług pozostałych. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „I”. 
 
22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 21/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan dochodów powiatu i wydatków jednostki o 0,02 zł,  
w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanej z Gminy Chojna na 
realizację zadania „zajęcia rewalidacyjne dla dziecka ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Chojnie”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 22/110). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu – Jerzy Miler. 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane w dziale 801-Oświata i wychowanie o 6 756,38 zł  
i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 5 000,00 zł. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
24. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 23/110).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się o 16 042,66 zł transzę w grudniu, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w listopadzie. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
25. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań, których 
termin zapłaty upływa w 2013 r. (druk nr 24/110). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na zaciągnięcie zobowiązań do kwoty 3 500,00 zł z tytułu 
kontynuacji umów wymienionych w przedmiotowym wniosku, których 
termin zapłaty upływa w 2013 r. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 

 
26. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 25/110). 

 
Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
o 221,46 zł plan wydatków na zadania zlecone na opłacenie składek 
zdrowotnych za wychowanków placówki, jednocześnie zmniejsza się 
plan wydatków na to zadanie Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
27. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 26/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków 
jednostki o 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą 
jednostki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
28. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 27/110).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zmianę w planie wydatków w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze                  
o 1 000,00 zł, w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie  
o 16 500,00 zł, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania  
o niepełnosprawności o 6 375,00 zł oraz w planie wydatków na 
realizację projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego  
w powiecie gryfińskim” o 10 178,38 zł. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
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29. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 31.12.2012 r., 
których termin płatno ści przypadnie w styczniu 2013 r. (druk  
nr 28/110). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
zaciągnięcie zobowiązań do kwoty 42 400,00 zł z tytułu kontynuacji 
umów wymienionych w przedmiotowym wniosku, których termin 
zapłaty upływa w styczniu 2013 r. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
30. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 29/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. Zwiększa 
się plan wydatków o 30 000,00 zł na składki na ubezpieczenia 
społeczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na 
składki na Fundusz Pracy o 10 000,00 zł i innych wydatków bieżących 
o 20 000,00 zł.  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i „OR”. 
 
31. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 30/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków na realizację projektu „Community school-
school in community” o 6 000,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
32. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 31/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków na realizację projektu „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych”  
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o 0,02 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
33. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 32 /110). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków na realizację projektu „Sta że gastronomów” 
o 1 100,00. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
34. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2012 r. (druk nr 33/110).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmianę w planie wydatków w rozdziale 80120-Licea 
ogólnokształcące o 8 023,80 zł, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe  
o 58 202,11 zł i w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne  
o 2 885,68 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
35. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. 
(druk nr 33a/110). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się plan 
wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 481,40 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług 
remontowych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
36. Podjęcie 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 (druk  
nr 34/110). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r.  
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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 373/2012 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”.  
 
37. Podjęcie 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 (druk nr 35/110).  
 
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 374/2012 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”.  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 110/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
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