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 Protokół nr 121/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 14 marca  2013 r.  w godz. od 810 do 925 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 120/IV/2013 z dnia 07 marca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014 (druk nr 1/121). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby 
oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 
2013/2014  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 422/2013 w sprawie 
ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów  
i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek 

dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2013 roku (druk 
nr 2/121). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji 
dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2013 roku. 

 
Wniosek członka Zarządu Jana Gładkowa: 
- o zmianę zapisu treści  §1 do ww. projektu uchwały w następującym 
brzmieniu: „Ustala się miesięczne stawki dotacji na każdego słuchacza 
niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, 
otrzymuj ących dotację z budżetu powiatu Gryfińskiego w roku 2013”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za wnioskiem członka Zarządu Jana Gładkowa 
dot. wprowadzenia zmiany w § 1 projektu uchwały w/s ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2013? 
 
Za – 2, 
Przeciw – 3, 
Wstrzymało się – 0 
 
Wniosek większością głosów nie został przyjęty. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2013 roku w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 423/2013 w sprawie 
ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne  
w 2013 roku. Stawki dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego wynoszą:  
- 104,34 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego;  
- 132,94 zł na jednego ucznia uzupełniającego liceum 
ogólnokształcącego; 
-   115,70 zł na jednego ucznia szkoły policealnej.  
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. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (druk nr 3/121). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 424/2013 w sprawie 
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie  Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 

 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków 
jednostki na 2013 r. (druk nr 4/121). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,  Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów jednostki w dziale 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc 
materialna dla uczniów, paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów 
o kwotę 4 644,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego 
wydatków jednostki o tę samą kwotę w paragrafie 3240 – Stypendia  
dla uczniów. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i dyrektorowi jednostki. 
 
5. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym dochodów  
i wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 5/121). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,  Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów jednostki  
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – 
Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 0970 – Wpływy z różnych 
dochodów o kwotę 3 096,00 zł  przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
finansowego wydatków o tę samą kwotę w paragrafie 3240 – Stypendia 
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dla uczniów. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i dyrektorowi jednostki. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do dokonania aktualizacji 
wysokości stypendiów (propozycje) w oparciu o kwoty stypendiów 
przyznawanych przez Radę Ministrów. Zmienione kryteria 
przyznawania stypendiów miałyby obowiązywać od roku szkolnego  
2013/2014. 
 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków jednostki 
jako dysponenta środków budżetowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na rok 2013 (druk nr 6/121). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,  zgodnie z którym zwiększa  
się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 
85395 – Pozostała działalność, o kwotę 1876,38 zł z przeznaczeniem  
na zwrot nienależnie pobranych środków na realizację projektu pn.  
„Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie Gryfi ńskim”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami 
w kwocie 27,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i dyrektorowi jednostki. 
 
7. 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 7/121). 
 
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 – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 425/2013 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”. 
 
8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 

 
1. Zestawienie Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z dnia 06.03.2013 r.  

dot. zleceń i umów w zakresie przygotowania inwestycji w Wydziale za 2012 i 2013 
rok. 

2. Pismo Podinspektora Wydziału Finansowo-Księgowego z dnia 12.03.2013 r.  
zawierające wyjaśnienia do wprowadzonych zmian w załączniku do projektu 
uchwały Rady Powiatu w/s uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 20.12.2012 r. w/s uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 – 2039. 

3. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie znak: 
PCPR.MJ.436/1/2013 z dnia 12.03.2013 r. dot. informacji uzupełniającej  
do sprawozdania rocznego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie. 
 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 121/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 …………………………….. 


