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 Protokół nr 122/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 21 marca  2013 r.  w godz. od 820 do 1135 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 121/IV/2013 z dnia 14 marca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zakupu materiałów w ramach promocji powiatu  
na 74 masowe Biegi Przełajowe (druk nr 1/122). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Mi ędzyszkolnego Klubu 
Sportowego „Hermes” w/s zakupu materiałów w ramach promocji 
powiatu na 74 masowe Biegi Przełajowe, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zakup 220 koszulek granatowych z nadrukiem, za kwotę  
3 138,96 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „EK”. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację 
zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki 
(druk nr 2/122). 

 
W tym  momencie  posiedzenie opuścił członek Zarządu Roman Rataj. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację 
zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki  
i wprowadził poprawki. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację 
zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  
oraz kultury fizycznej i turystyki wraz ze zmianami? 
 
Za – 4, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 426/2013 w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert  
na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury  
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej  
i turystyki. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do w/w uchwały pozostałe 
oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 
2013 zostaną rozstrzygnięte do 04.04.2013 r.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do wystosowania 
pism do oferentów których oferty zostały odrzucone na realizację 
zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2013 r. (zgodnie z zał. nr 2 
do w/w uchwały) z wyjaśnieniem przyczyn ich odrzucenia. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia  

na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane (druk nr 3/122). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2013 rok 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 427/2013 w sprawie 
ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  
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za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 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. 
 

4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 
z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego 
do Dyrektora jednostki (druk nr 4/122). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Główny Specjalista 

ds. Kontroli – Edyta Szturo..  
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli planowanej, 
sprawdzającej  przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie o sygnaturze K.1711.19.1.2012 z dnia 18.02.2013 r. 
w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi, w tym zakresie 
prawidłowości ich ewidencji, znakowania, zmiany w ich stanie  
oraz prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji  
oraz skierował wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli  
do dyrektora jednostki. Kontrola odbyła się 28.11.2012 r., a okres 
objęty kontrol ą dotyczył roku 2012 i inwentaryzacji wg stanu na 2011 
r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście  
ds. Kontroli. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Specjalista  
ds. Kontroli – Edyta Szturo..  

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru Wykonawcy i podpisania umowy  
na „Wykonanie dokumentacji technicznej na remont sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie” (druk nr 5/122).  
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-Saków. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
wybór Wykonawcy tj. Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego  
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z Gryfina na „Wykonanie dokumentacji technicznej na remont sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie”,  z oferowaną ceną w wysokości 8 241,00 zł brutto  
i podpisał umowę (po wniesieniu zmian) w tym zakresie. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-Saków. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zlecenie zakupu soli do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych (druk nr 6/122). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

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 26 ton, do kwoty 8 314,80 zł brutto. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków jednostki na rok 
2013 (druk nr 7/122). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej  w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 r. zgodnie  
z którym zwiększa się transzę w marcu o kwotę 5 000,00 zł   
przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy o tę samą kwotę w maju. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i dyrektorowi jednostki. 
 
8. 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 8/122). 
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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. 

 
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 – 4, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 428/2013 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”. 
 
9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 

 
- Upoważnienie Zarządu Powiatu dla Starosty Gryfińskiego  
do reprezentowania Zarządu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. w dniu 26 marca 2013 r.  

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 122/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 …………………………….. 


