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Protokół nr 116/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 07 lutego  2013 r.  w godz. od 800 do 900 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.Protokół Nr 115/IV/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń w części 
obrębu geodezyjnego Przyjezierze II (druk nr 1/116). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Podinspektor 
Wydziału Architektury i Budownictwa – Paweł Frąckowiak. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń  
w części obrębu geodezyjnego Przyjezierze II i wprowadził do niego 
poprawki. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń w części 
obrębu geodezyjnego Przyjezierze II wraz ze zmianami?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 396/2013 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moryń w części obrębu geodezyjnego 
Przyjezierze.  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„AB”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Podinspektor Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Paweł Frąckowiak. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania 
wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 2/116). 
 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 397/2013 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2012 roku (druk 
nr 3/116). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli   
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2012 roku. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2012 roku  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 398/2013 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2012 
roku. 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. 

 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych 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. „Budowa windy 
wraz z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk  
nr 4/116). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.  „Budowa windy wraz  
z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie   w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.  „Budowa windy wraz z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 399/2013 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Budowa windy wraz  
z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler ogłosił 10 minutową przerwę w obradach,  
która trwała od godz. 8.30 do godz. 8.40. 
 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami w/s zatwierdzenia wyboru ofert w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym 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 5/116). 
 

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

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wycinka krzaków w pasie 
drogowym 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”, Zarząd jednogłośnie wybrał: 

 na zadanie I ofertę Wykonawcy FWHU WYSZOMIRSKI  
z Myśliborza za kwotę 40 209,94 zł brutto, 

 na zadanie II ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Myśliborza za kwotę 
19 080,47 zł brutto, 
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 na zadanie III ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Myśliborza za kwotę 
19 519,14 zł brutto. 

Nadzór na realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
jednostki na 2013 r.(druk nr 6/116). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki w dziale 
852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, 
paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe o kwotę 1660,05 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
jednostki na 2013 r. (druk nr 7/116). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zmniejszenie planu wydatków jednostki w dziale 852 – Pomoc 
społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, paragrafie  
4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 13 245,00 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu wydatków w paragrafie 6050 – Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych, na inwestycję „Modernizacja 
instalacji centralnego ogrzewania”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
jednostki na 2013 r. (druk nr 8/116). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Urzędu Pracy  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
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wydatków jednostki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, 
rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  
i przedsiębiorczości, paragrafach 4047 i 4049 – Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne o łączną kwotę 274,75 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków o tę kwotę w paragrafach 4017 i 4019 – 
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z realizacją projektu 
„Młody przedsiębiorca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
jednostki na 2013 r. (druk nr 9/116). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
dochodów powiatu i plan wydatków jednostki o kwotę 31 250,00 zł,  
z przeznaczeniem na realizację projektu „Piramida kompetencji-II 
edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
jednostki na 2013 r. (druk nr 10/116). 
 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
wydatków jednostki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, 
rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  
i przedsiębiorczości o kwotę 2 144,68 zł, z przeznaczeniem na realizację 
projektu „Młody przedsiębiorca” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
jednostki na 2013 r. (druk nr 11/116). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
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wydatków jednostki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, 
rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  
i przedsiębiorczości o kwotę 5 835,07 zł, z przeznaczeniem na realizację 
projektu „Kobieta – atrakcyjny pracownik” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. 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 12/116). 

 
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. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: 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 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 400/2013 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”. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok (druk nr 13/116). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok. 
 

Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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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”. 
 

14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 - Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie, 

która odbędzie się w dniu 21 lutego 2013 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 116/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 …………………………….. 


