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Protokół nr 112/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 10 stycznia 2013 r. w godz. od 815 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. Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w/s wprowadzenia do budżetu powiatu środków przyznanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 17/112).   

  Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokoły Nr 110/IV/2012 z dnia 20 i 21 grudnia 2012 r., Nr 111/IV/2012 z dnia  

31 grudnia 2012 r. zostały przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących 
się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 
2012 r. (druk nr 1/112). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu  
w Gryfinie za 2012 r.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2012 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady 
Powiatu w Gryfinie za 2012 r. Nadzór nad realizacją zadania – „BRZ”.  
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 
2013 r. (druk nr 2/112). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2013 r.   
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2013 r. Nadzór nad realizacją zadania – 
„BRZ”.  
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 
rocznego planu kontroli za 2012 r. (druk nr 3/112). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 
rocznego planu kontroli za 2012 r.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu 
kontroli za 2012 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
z realizacji rocznego planu kontroli za 2012 r. Nadzór nad realizacją 
zadania – „BRZ”.  
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2013 r. (druk nr 4/112). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2013 r.? 
 
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 zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r. Nadzór nad realizacją 
zadania – „BRZ”. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r. (druk 
nr 5/112). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie  
na 2013 r. 

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

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2013 r. Nadzór nad realizacją zadania – „BRZ”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na utrzymanie czystości ulic powiatowych na 
terenie miasta Gryfino (druk nr 6/112). 

 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr 1/ZD/2013 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Gryfinie na utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta 
Gryfino w okresie od 11.01.2013 do 10.01.2014 r. za kwotę 59 400,00 zł 
brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wniosku 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w/s rozłożenia na 
raty opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej  
w pasach drogowych dróg powiatowych (druk nr 7/112).  

 
Zarząd jednogłośnie zdjął z porządku obrad wniosek Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w sprawie rozłożenia na raty 
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opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach 
drogowych dróg powiatowych, ponieważ Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami uznał, iż powyższy wniosek wymaga 
uzupełnienia i konsultacji prawnej. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru oferty i podpisania umowy na 
opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 
powiatowej Gryfino-Linie (druk nr 8/112).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy Zakład Usług 
Technicznych „KOMPLET INWEST” Tomasz Granops ze Szczecina 
na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie za kwotę 68 880,00 złotych 
brutto i podpisał umowę Nr 2/ZD/2013 w tym zakresie. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej 
masą na gorąco na drogach powiatowych na terenie gminy Gryfino 
i Chojna (druk nr 9/112). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie:  
a) wykonania remontu nawierzchni bitumicznej masą „na 

gorąco” na drogach powiatowych na terenie miasta i gminy 
Gryfino firmie P.H.U. REOZD Spółka z o.o. z Pyrzyc do 
kwoty 9 446,40 zł brutto. 

b)  wykonania remontu nawierzchni bitumicznej masą „na 
gorąco” na drogach powiatowych na terenie gminy Chojna 
firmie P.H.U. REOZD Spółka z o.o. z Pyrzyc do kwoty 
9 446,40 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 

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

 
10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie (druk nr 10/112). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia liczby 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, z uwagi na 
to, iż w chwili obecnej nie jest znana kwota środków przyznanych 
powiatowi z PFRON według algorytmu, jak również powiat nie 
zabezpieczył w budżecie na 2013 r. dodatkowych środków finansowych 
na pokrycie 10% kosztów utrzymania uczestników warsztatów. 
Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iż istnieje możliwość zlecenia zadania  
z zakresu rehabilitacji organizacjom pozarządowym a osoby wskazane 
we wniosku mogą zostać objęte rehabilitacją w ramach zadania 
zleconego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
PCPR w Gryfinie. 
 
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wprowadzenia do budżetu powiatu środków 
przyznanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (druk 
nr 17/112).   

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów Powiatu o 1 517 142,78 zł (środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego) oraz zwiększa się plan wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie o 927 120,42 zł (dotacje dla gmin biorących 
udział w projekcie partnerskim) i Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie o 590 022,36 zł, w związku z realizacją Projektu 
systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie 
Gryfi ńskim”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s sfinansowania z rezerwy ogólnej budżetu powiatu 
na 2013 robót polegających  na „Modernizacji instalacji c.o.  
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, etap II – roboty 
w zakresie Pawilonu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego (druk  
nr 11/112). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków  
oraz Zastępca Naczelnika– Andrzej Krzemiński. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie „ARTSON” ze Szczecina zakończenia prac 
rozpoczętych w 2012 r. związanych z modernizacją instalacji c.o.  
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, etap II – roboty  
w zakresie pawilonu rehabilitacyjno-terapeutycznego za kwotę 
13 245,00 zł brutto. Środki finansowe na powyższe zadanie będą 
pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu powiatu na 2013 r. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał: 

a) Wydział „RI” i „O Ś” do zaproponowania w odpowiednim 
czasie dofinansowanie realizacji w/w zadania ze środków 
Wydziału „O Ś”, 

b)  Wydział „GN” oraz Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie  
do dokonania uporządkowania formalno-prawnego obiektu 
tj. pawilonu rehabilitacyjno-terapeutycznego.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom „RI”, 
„O Ś”, „GN” i „FK” oraz Dyrektorowi DPS w Nowym Czarnow ie.       

 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 
pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie 
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia” (druk  
nr 12/112). 

 
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 pieluchomajtek 
dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na 
powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.  
z oferowaną ceną w wysokości 68 187,50  zł brutto/12 m-cy. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

oraz Zastępca Naczelnika– Andrzej Krzemiński. 
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14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 13/112). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
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 uchwalenia Regulaminu organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „OR”.  
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk  
nr 14/112).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 378/2013 w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok (druk nr 15/112).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami na 2013 rok. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami na 2013 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 379/2013 w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok  
i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do 
dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są 
dysponentami na 2013 rok (druk nr 16/112).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok i upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok i upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 
do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2013 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 380/2013 w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok  
i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 
2013 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”.  
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Szczecinie znak: IS-2233-12-12-MH z dnia 27.12.2012 r. 
dotyczącym przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem obszaru 
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Międzyodrza. Zarząd zobowiązał Wydział „OŚ” do przygotowania na kolejne 
posiedzenie pisma, w którym Zarząd wyraża wolę współpracy w tym zakresie  
i w związku z tym powołuje zespół w składzie: Jan Gładkow – członek Zarządu, Jan 
Podleśny – członek Zarządu, pracownik Wydziału „OŚ oraz pracownik Wydziału 
„ZK”.  

2. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB.042.9.2012.4.LM z dnia 
02.01.2013 r. dotyczące laboratorium przy Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gryfinie. 

3. Zarząd zapoznał się z pismem, znak: PPP-Go/011/4/2012 z dnia 28.12.2012 r., 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie realizacji 
zaleceń pokontrolnych. 

4. Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XX sesji Rady Powiatu w Gryfinie, która 
odbędzie się 23 stycznia 2013 r. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 112/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
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