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Protokół nr 115/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 31 stycznia 2013 r.  w godz. od 800 do 840 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 – Wicestarosta 
Gryfiński Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu  
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  
Porządek obrad został przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).  
2. Na wniosek Wicestarosty Jerzego Milera, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na poprawienie zapisu w protokole, zgodnie z podjętą decyzją na 113 posiedzeniu  
z dnia 17 stycznia br. w/s przyznanej kwoty dotacji na rok 2013, dla Gminy Gryfino  
i Gminy Chojna na realizację powierzonego zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki, z 10 000,00 zł na 8 000,00 zł dla każdej. 
Jednocześnie Zarząd jednogłośnie postanowił pozostałą kwotę tj. 4 000,00 zł 
przeznaczyć na dofinansowanie lub nagrody dla pozostałych bibliotek (z terenu 
powiatu) biorących udział w konkursach ogłaszanych przez Powiat Gryfiński  
(dot. wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na druku 
nr 9/113).  
Protokół Nr 114/IV/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w/s naboru kandydatów na członków Komisji 
Konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2013 
(druk nr 1/115). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Młodszy Referent 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Aleksandra Wiewióra.  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru kandydatów  

na członków Komisji Konkursowych w otwartym konkursie ofert  
na rok 2013. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartym konkursie 
ofert na rok 2013 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 392/2013 w sprawie naboru 
kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartym 
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konkursie ofert na rok 2013.  Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „EK”. 

 

2. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego dot. wniosku 
Stowarzyszenia Republiki Międzyodrza o udzielenie dotacji 
na organizację 7. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży 
WŁÓCZYKIJ (druk nr 2/115).  

 
Po  zapoznaniu się z wnioskiem Wicestarosty Gryfińskiego, Zarząd 

jednogłośnie postanowił przyznać dotację w wysokości 7 000,00 zł  
dla Stowarzyszenia Republika Międzyodrza na realizację  
7. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży „WŁÓCZYKIJ”. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Młodszy Referent 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Aleksandra Wiewióra. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w/s zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie (druk 
nr 3/115). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie – Róża Kozieł.  
 

Zarząd omówił poprawiony projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 393/2013 w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie – Róża Kozieł. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku 
ruchomego użytkowanego przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie (druk nr 4/115). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik 

Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji  oraz protokołem nr 1/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.  
z przeprowadzonej oceny składnika majątku ruchomego, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż składnika ruchomego 
użytkowanego przez Starostwo Powiatowe, tj. wycofanego  
z eksploatacji samochodu osobowego marki Ford Mondeo,  
rok produkcji 1999 r. oraz podpisał umowę sprzedaży z firmą Auto 
Mirmar S.C. z Konina-Pątnów na przyjęcie do demontażu  
w/w pojazdu, w wysokości 900,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  
i udzielenia zamówienia na adaptację części  korytarza na 
pomieszczenie biurowe w budynku Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie przy ul. 11 listopada 16 d (druk nr 5/115). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-
Saków. 

 
  Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. adaptacji części korytarza  
na pomieszczenie biurowe na II piętrze budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d,  Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawców: 
- firm ę INTERPLAST ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 
13 835,00 zł brutto na wykonanie montażu ścianek szklano-
aluminiowych z drzwiami wydzielających pomieszczenie i wyraził 
zgodę na podpisanie umowy w tym zakresie; 
- firm ę Elektrometalex z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 
3 321,00 zł brutto na wykonanie montażu instalacji elektrycznej  
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i komputerowej w wydzielonym pomieszczeniu i wyraził zgodę  
na podpisanie umowy w tym zakresie.  
 Środki finansowe na powyższe zadania będą pochodziły z rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu na 2013 r. 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. 

 

6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
w/s zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 
r. (druk nr 6/115). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmiany  
w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 r. polegającej  
na zwiększeniu transzy w styczniu o kwotę 10 000, 00 zł, w związku  
z realizacją projektów „Kobieta – atrakcyjny pracownik” i „Młod y 
przedsiębiorca”, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w lutym. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i dyrektorowi jednostki. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 7/115). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
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 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 394/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. 
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
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na 2013 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”. 

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok 
(druk nr 8/115). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 395/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”.  

 

9. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  
z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2012 rok 
(druk nr 9/115). 
 
Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych umorzeń 

wierzytelności oraz ulg za 2012 rok, które zostanie przedstawione 
radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 - Zarząd zapoznał się decyzją Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa  

nr 41/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w/s zatwierdzenia projektu budowalnego  
i udzielenia pozwolenia na budowę sieci gazowej ś/c de 32 PE, zlokalizowanej  
w Łubnicy, obręb ewidencyjny Daleszewo, gm. Gryfino, na terenie działki nr 277,  
dla Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy  
w Szczecinie. 
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- Zarząd zapoznał się z informacją pracownika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. zestawienia ilości materiałów (tj. piasku i soli) dot. zimowego utrzymania dróg 
powiatowych w sezonie 2012/2013 wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 115/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz________________________________   
 

 

      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 …………………………….. 


