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 Protokół nr 119/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 28 lutego  2013 r.  w godz. od 740 do 855 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 Gryfiński 
Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu  
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 118/IV/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2012 (druk nr 1/119). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
za rok 2012. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za rok 2012 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 413/2013 w sprawie 
przyj ęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2012.  Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się dyrektorowi jednostki. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi 
Gryfi ńskiemu na 2013 r. (druk nr 2/119). 

  
Na posiedzenie przybył członek Zarządu Roman Rataj. 
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 Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych 
Powiatowi Gryfińskiemu na 2013 r. i wprowadził poprawki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2013 r. wraz ze zmianami? 
 
Za – 5, 
Przeciw - 0, 
Wstrzymało się - 0 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2013 r. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki. 
 

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

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

wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie (druk nr 3/119). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 414/2013 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
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Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (nr 
działki 75/8 o pow. 7329 m2 z udziałem 35/100 w działce nr 75/4 o pow. 
3006 m2 (droga), położona w obrębie 5 miasta Gryfino). Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s umorzenia noty odsetkowej 
„Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie” Spółka z o.o. na kwotę 
794,12 zł z tytułu nieterminowej płatności (druk nr 4/119). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd po zasięgnięciu 
opinii Skarbnika oraz po analizie dokumentów księgowych  
dot. zobowiązań „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o., 
jednogłośnie nie wyraził zgody na umorzenie kwoty w wysokości 
749,12 zł z tytułu nieterminowej płatności i skierował pismo do Prezesa 
Zarządu Spółki w tej sprawie. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „GN”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego 
na zadanie pn. „Przebudowa ulic powiatowych Słowiańskiej  
i Jagiellońskiej w Chojnie” (druk nr 5/119). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami w/s zawarcia umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego 
na zadanie pn. „Przebudowa ulic powiatowych Słowiańskiej  
i Jagiellońskiej w Chojnie”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy tj. „KOMPLET INWEST” Spółka Jawna z Gorzo wa 
Wielkopolskiego z oferowaną ceną w wysokości 67 650,00 zł brutto  
i podpisał umowę w tym zakresie.  
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „ZD” do uzupełnienia protokołu 
z zapytania ofertowego o listę pozostałych firm, które brały udział  
w postępowaniu. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
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6. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w/s dokonania zmian  
w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 rok (druk 
nr 6/119). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie transzy wydatków w lutym w zakresie zadań 
własnych powiatu o kwotę 65 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transz wydatków w miesiącach od maja do października 
łącznie o tę samą kwotę. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi jednostki. 
 
7. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków jednostki  
na 2013 rok (druk nr 7/119). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 r. 
zgodnie z którym zwiększa się transzę w lutym o kwotę 190 000,00 zł 
(wypłata dodatkowego wynagrodzenia) przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transz w miesiącach: kwietniu o 100 000,00 zł, wrześniu  
o 42 000,00 zł, październiku o 28 000,00 zł i grudniu o 20 000,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i dyrektorowi jednostki. 
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2013 rok (druk nr 8/119). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki, zgodnie  
z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801- 
Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki o 9 965,90 zł  
na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy pośmiertnej. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi 
jednostki. 

 
9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na rok 
2013 (druk nr 9/119). 



 5

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmianę harmonogramu wydatków jednostki na rok 2013,  
zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w styczniu  
o kwotę 164 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę 
transzy w miesiącu marcu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków 
jednostki na rok 2013 (druk nr 10/119). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 
rok    w następujący sposób: transza w styczniu wynosi 26 083,00 zł,     
lutym    42 683,00 zł, marcu    30 083,00 zł, kwietniu    31 083,00 zł, maju    
27 281,00 zł,    od czerwca do listopada    24 255,00 zł, grudniu  
24 257,00 zł.    Zmian dokonuje się    w związku z wypłatą 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego w miesiącu lutym, a składek  
na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w miesiącu marcu. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi 
jednostki. 
 
11. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków 
jednostki na rok 2013 (druk nr 11/119). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zmniejszenie planu wydatków jednostki w dziale 710 – Działalność 
usługowa, rozdziale 71015 –Nadzór budowlany, paragrafie 4170 – 
Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 49,00 zł przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 4040 – Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne o tę samą kwotę w związku z wypłatą 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi 
jednostki. 

 
12. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s okresowej kontroli 

prawidłowości sprawozdań budżetowych oraz z operacji 
finansowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) złożonych 
przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego za drugie 



 6

półrocze 2012 r. oraz prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych (druk nr 12/119). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu dot. informacji  

w/s okresowej kontroli prawidłowości sprawozdań budżetowych  
oraz z operacji finansowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) 
złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego  
za drugie półrocze 2012 r. oraz prawdopodobieństwa naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych, Zarząd jednogłośnie przyjął 
przedmiotową informacj ę.  

Jednocześnie zobowiązał  Wydział „FK” i Głównego Specjalistę  
ds. Kontroli do przygotowania wystąpień pokontrolnych. 
 
13. 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 13/119). 

 
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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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 – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 415/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. 
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2013 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”. 
 
14. 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 
14/119). 
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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 i wprowadził poprawki. 

 
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 wraz ze zmianami?  
 
Za – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 416/2013 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”. 
 
15. 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 
Gryfi ńskiego na 2013 rok (druk nr 15/119). 

 
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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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 – 5, 
Przeciw - 0, 
Wstrzymało się – 0 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 417/2013 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”. 
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16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 

1. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: S-4.9532.5.7.2013 z dnia 
18.02.2013 r. w/s propozycji rozmieszczenia powiatowych zespołów do spraw 
orzekania o niepełnosprawności. 

2. Pismo Skarbnika Powiatu zawierające zestawienie kwot planowanych  
i ostatecznych subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach  
z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

3. Decyzja Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa znak: 
AB.6740.4.352.2012.GK z dnia 22.02.2013 r. w/s zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Gminie Gryfino budowę 
oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 2/1, 21/34, 21/53, 51/55, 51/56, 25/4, 
25/5, 33/2, 33/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4. 
 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 119/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 …………………………….. 


