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Protokół nr 114/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 stycznia 2013 r. w godz. od 805 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 przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 113/IV/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r., wraz ze zmianami został 

przyjęty jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w 2013 roku (druk nr 1/114). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył członek Zarządu Roman 
Rataj. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku  
i wprowadził poprawki.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku, 
wraz ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 385/2013 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2013 roku. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Zespołu Szkół w Baniach  
o dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla uczestników II 
Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego „Leśna 
przygoda” (druk nr 2/114). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącego wniosku  Zespołu Szkół  
w Baniach na dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla uczestników 
II Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego „Leśna przygoda”, 
Zarząd postanowił wspomóc szkołę w formie przekazania nagród 
rzeczowych składających się z 10 kompletów zawierających materiały 
promocyjne (gadżety) z logo powiatu gryfińskiego. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Chojnie (druk nr 3/114). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 386/2013 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK” i Dyrektorowi szkoły.  
 
Zarząd zobowiązał  Wydział EK i kierowników jednostek oświatowych 
w terminie do 30 czerwca 2013 roku do wypracowania procedur oraz 
priorytetów w zakresie postępowania i wyboru projektów do realizacji 
przez jednostki.   
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  członek Zarządu Jan Podleśny. 

 
4. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turyst yki w/s 

wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do porozumień zawartych 
pomiędzy Gminą Chojna a Powiatem Gryfińskim  (druk nr 4/114). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksów do porozumień zawartych pomiędzy Gminą Chojna  
a Powiatem Gryfińskim o współpracy w zakresie oświaty polegających na 
realizacji zajęć rewalidacyjnych dla dwojga dzieci ze Szkoły Podstawowej 
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nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Aneksy sporządzono  
w związku ze zmianą na stanowisku skarbnika gminy. Podpisanie aneksów 
nastąpi po wniesieniu stosownych poprawek przez Gminę Chojna. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki - Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie (druk nr 5/114). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły dyrektor Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie -Róża Kozieł oraz dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Marianna Kołodzejska-Nowicka. 

 
Po omówieniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie, Zarząd zobowiązał  dyrektora Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do uzupełnienia projektu 
uchwały o opis stanowisk, wchodzących w skład działu 
administracyjno-obsługowego wraz z zakresem zadań, zgodnie  
ze schematem organizacyjnym. 

Zarząd postanowił przyjąć projekt uchwały po wprowadzeniu  
w/w  zmian na kolejnym posiedzeniu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  dyrektor Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie - Róża Kozieł. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie (druk nr 6/114). 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił członek Zarządu Jerzy Miler. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie i wprowadził poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie? 
 
 
Za – 3 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 387/2013 w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  

Jednocześnie zobowiązał  dyrektora PCPR i skarbnika powiatu  
w terminie do 30 czerwca 2013 roku do przedłożenia koncepcji 
funkcjonowania, obsługi techniczno-administracyjnej oraz wyłączenia 
z dotychczasowej struktury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i skarbnikowi powiatu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  pani dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie – Marianna Kołodzejska-Nowicka. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s 
zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic 
powiatowych – Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie”. 
(druk nr 7/114). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania oraz Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, jednocześnie podjął decyzję  
o zmianie wartości szacunkowej do kwoty 4 000 000,00 zł brutto na 
zadanie pn. „Przebudowa ulic powiatowych – Słowiańskiej  
i Jagiellońskiej w Chojnie”. 
  

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. „Przebudowy ulic powiatowych – Słowiańskiej i Jagiellońskiej  
w Chojnie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 3 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 388/2013 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowy ulic 
powiatowych – Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.04.2013.MI. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s 

zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wycinka krzaków 
w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – 
gminy: Gryfino, Stare Czarnowo, Banie i Widuchowa, 
zadanie II - gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - 
gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. (druk nr 8/114). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. 
„Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na 
terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – 
gminy: Gryfino, Stare Czarnowo, Banie i Widuchowa, zadanie II - 
gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, 
Mieszkowice i Moryń”. 

 
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. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo, Banie  
i Widuchowa, zadanie II - gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice  
i Moryń w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
 
Za – 3 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 389/2013 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wycinka krzaków w pasie 
drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfi ńskiego 
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z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare 
Czarnowo, Banie i Widuchowa, zadanie II - gminy: Chojna i Trzcińsko 
Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Mory ń”. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.03.2013.MI. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s podpisania 

zlecenia na zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych (druk nr 9/114). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie Szczecińskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych S.A. ze Szczecina dostawy piasku do zimowego 
utrzymania dróg w ilości do 630 ton, do kwoty 10 455,00 zł brutto. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s 

podpisania zlecenia na zakup soli do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych (druk nr 10/114). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie PHU „FRANPOL”  
z Barcina dostawy soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania 
dróg w ilości do 216 ton, do kwoty 69 076,80 zł brutto. 
 

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

 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 

Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2013 r. 
(druk nr 11/114). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków, zgodnie z którym zwiększa się o 561,60 zł 
plan wydatków jednostki w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków na to zadanie Centrum Placówek Opiekuńczo 
Wychowawczych w Chojnie. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi jednostki. 
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12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok 
(druk nr 12/114). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie harmonogramu 

realizacji wydatków budżetu powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu powiatu Gryfińskiego na 2013 rok 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 390/2013 w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu powiatu Gryfińskiego na 
2013 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 
13/114). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. 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 zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
 
Za – 3 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 391/2013 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi 
jednostki. 
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14.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie znak: DPS.Lk.075-02-01/13 z dnia 14.01.2013 r., dotyczącego 
wydatkowania środków finansowych pochodzących z rezerwy budżetu Państwa. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie 
znak: IX W- 451-1/13 z dnia 11.01.2013 r., dotyczącego sprawozdania z kontroli 
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w dniu  
31 grudnia 2012 r. 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 114/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Edyta Rybacka ________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 …………………………….. 


