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 Protokół nr 125/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 11 kwietnia 2013 r. w godz. od 800 do 1240  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 Wojciech 

Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2.    Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu: „Aktywny samorząd” w 2013 r.   (druk nr 4a/125), 
- 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 22a/125) oraz zdjęto: 
- wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej z zakresu kultury fizycznej (druk 
nr 9/125). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2) 

3. Protokół Nr 124/IV/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2013 roku (druk nr 1/125). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2013 roku i wprowadził poprawki do załącznika  
ww. projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie  
na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013 roku wraz ze zmianami? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 439/2013 w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie  
na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2013 roku, w składzie: 

• Przewodniczący – Marianna Kołodziejska-Nowicka (Dyrektor PCPR 
w Gryfinie), 

• Sekretarz - Monika Jakimczyk (Referent ds. osób niepełnosprawnych 
PCPR w Gryfinie), 

• Członek – Jan Podleśny (Członek Zarządu Powiatu), 
• Członek – Rafał Guga (Członek Powiatowej Społecznej Rady  

ds. Osób Niepełnosprawnych), 
• Członek – Eugeniusz Kuduk (Przewodniczący Stowarzyszenia  

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” w Nowym Czarnowie). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2012 
(druk nr 2/125). 
 
Zarząd po omówieniu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 
Gryfi ńskim za rok 2012, zobowiązał jednogłośnie Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do uzupełnienia zapisów w pkt. 4 
„Wnioski ko ńcowe” załącznika ww. projektu uchwały oraz przedłożenia 
poprawionego dokumentu na kolejne posiedzenie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie oraz umowy pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w/s dofinansowania  
10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (druk  
nr 3/125). 
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Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

• dofinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie tj.  kwoty 37 812,00 zł (I transza - w kwocie  
17 812,00 zł zostanie przekazana do dnia 15.05.br; II transza - w kwocie 
20 000,00 zł, do dnia 15.09.br), 

• dofinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie tj. kwoty 49 320,00 zł (I transza - w kwocie  
24 320,00 zł, do dnia 15.05.br; II transza - w kwocie 25 000,00 zł,  
do dnia 15.09.br) i podpisał w tym zakresie umowę nr PCPR/MJ/009/2013  
z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
koło w Gryfinie oraz umowę nr PCPR/MJ/010/2013 ze Stowarzyszeniem  
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy Gminą 
Moryń a Powiatem Gryfińskim w/s udzielenia dotacji celowej  
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów 
Terapii Zaj ęciowej w Goszkowie (druk nr 4/125). 
 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
umowy z dnia 3 kwietnia 2013 r. zawieranej pomiędzy Gminą Moryń  
a Powiatem Gryfińskim na udzielenie dotacji celowej w kwocie 4 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów 
Terapii Zaj ęciowej w Goszkowie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację programu: „Aktywny samorz ąd” w 2013 r.  (druk  
nr 4a/125).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorz ąd”  
w 2013 r. i wprowadził do niego poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2013 r. wraz ze zmianą? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorz ąd”  
w 2013 r.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany  

do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie (druk nr 5/125). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor  Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie – Róża Kozieł. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany do Regulaminu 

Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie i wprowadził poprawkę do uzasadnienia ww. projektu uchwały, 
polegającą na podaniu przyczyny wprowadzenia zmian do regulaminu 
jednostki, tj. w opinii Ministra Pracy i Polityki S połecznej Departamentu 
Polityki Rodzinnej, każda placówka opiekuńczo-wychowawcza działająca  
w strukturze Centrum musi posiadać swój statut i regulamin 
organizacyjny, w którym określony jest jej typ. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie wraz ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 440/2013 w sprawie zmiany  
do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka  

oraz Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie –  
Róża Kozieł. 
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7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfi ńskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 (druk  
nr 6/125). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
w roku 2012, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne  
na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli  
ich wykorzystania (druk nr 7/125). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie  

ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie 
powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania  
i wprowadził do niego poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu  
i zakresu kontroli ich wykorzystania wraz ze zmianą? 
 
 



 6

 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół  
i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne  
na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli  
ich wykorzystania.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej  
z zakresu kultury fizycznej (druk nr 8/125). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie Klubowi 
Motorowemu Chojna dotacji w wysokości 4 000,00 zł na dofinansowanie 
zadania publicznego pn. „V Runda Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
Strefy Zachodniej  w Motocrossie”, które odbędzie się w dniu 4 sierpnia br.  
w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej  
z zakresu turystyki (druk nr 10/125). 
 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozstrzygni ęcia oferty organizacji 
pozarządowej z zakresu turystyki, ze względów formalnych nie wyraził 
zgody na przyznanie Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniowi Jazdy 
Polskiej dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Troskliwy Powiat-
Bezpieczna Natura”. Wniosek po uzupełnieniu przez stowarzyszenie może 
zostać rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. informacji o realizacji zalecenia dot. opracowania 
polityki kadrowej w jednostkach oświatowych (druk nr 11/125). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie informacji o realizacji zalecenia  
dot. opracowania polityki kadrowej w jednostkach oświatowych, 
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jednogłośnie przyjął opracowane przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie zasady prowadzenia polityki kadrowej  
w placówce.  

Jednocześnie zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  
do uzupełnienia polityki kadrowej z wykorzystaniem procedur 
przygotowanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie,  
a w szczególności z uwzględnieniem: 

• przy procedurze zwalniania nauczyciela - stopnia awansu 
zawodowego (zapewnienie pracy nauczycielom dyplomowanym  
i mianowanym), 

• kwalifikacji nauczycieli (nauczyciele z wieloma specjalnościami) oraz 
przydatności nauczyciela dla szkoły. 

Uzupełnione polityki kadrowe jednostek oświatowych należy złożyć  
do Wydziału „EK” do dnia 23 kwietnia br., w celu ponownego przedłożenia 
ich na posiedzenie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i ww. Dyrektorom jednostek oświatowych.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Jerzy Miler. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej budynku 
stołówki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk 
nr 12/125). 
 
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, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zlecenie Firmie Korno. Gustaw Kardos. Ekspertyzy budowalne  
i mykologiczne ze Szczecina wykonania ekspertyzy technicznej budynku 
stołówki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
za oferowaną ceną w kwocie 5 289,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru sposobu realizacji zadania pn. „Modernizacja 
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sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie (druk nr 13/125). 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Jerzy Miler. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyboru sposobu realizacji 
zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wybrał  
na podłogę sali gimnastycznej wykładzinę PCV-Linoleum typ 
MARMOLEUM SPORT o grubo ści 4 mm. Cena szacunkowa nawierzchni 
tego typu wraz z malowaniem linii wynosi 101 720,00 zł brutto. Całkowity 
koszt realizacji zadania będzie znany po opracowaniu kosztorysu.  

Jednocześnie zobowiązał Wydział do złożenia wniosku o dofinansowanie 
inwestycji w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych, 
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, polegającego  
na udzieleniu wsparcia finansowego dla przebudowy lub remontu 
istniejących obiektów infrastruktury sportowej w latach 2013-2014,  
do 50% kosztów kwalifikowanych. Wnioski należy składać do dnia  
25 maja br. 

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. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Remonty cząstkowe 
grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2013 roku z podziałem 
na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; 
zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie  
III – gminy: Cedynia, Mory ń i Mieszkowic” (druk nr 14/125). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją 
asfaltową dróg powiatowych w 2013 roku z podziałem na 3 zadania: 
zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie  
II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 
Moryń i Mieszkowic”, Zarząd jednogłośnie wybrał: 
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• na zadanie I ofertę Wykonawcy Konsorcjum Wytwórnie Materiałów 
Bitumicznych EMULEX ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę 
120 707,90 zł brutto, 

• na zadanie II ofertę Wykonawcy Konsorcjum Wytwórnie Materiałów 
Bitumicznych EMULEX ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę 
194 386,74  zł brutto, 

• na zadanie III ofertę Wykonawcy TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo 
Transportu i Maszyn Drogowych S.A. ze Stargardu Szczecińskiego  
za kwotę 178 697,48 zł brutto. 

Nadzór na realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie porozumień z gminami w sprawie powierzenia 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miast i miejscowości (druk 
nr 15/125). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumień z gminami w sprawie  
powierzenia  gminom zadań zarządcy dróg powiatowych: 

• z Gminą Banie na terenie miejscowości Banie na okres od 1 kwietnia 
2013 r. do dnia 31 marca 2014 r., za kwotę 7 000,00 zł; 

• z Gminą Cedynia na terenie miasta Cedynia na okres od 1 kwietnia 
2013 r. do dnia 31 marca 2014 r., za kwotę 30 000,00 zł; 

• z Gminą Chojna na terenie miasta Chojna na okres od 1 kwietnia 
2013 r. do dnia 31 marca 2014 r., za kwotę 102 000,00 zł; 

• z Gminą Mieszkowice na terenie miasta Mieszkowice na okres  
od 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r., za kwotę 45 000,00 zł; 

• z Gminą Trzcińsko-Zdrój na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój  
na okres od 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r., za kwotę 
43 800,00 zł. 

Porozumienie w sprawie  powierzenia Gminie Moryń zadań zarządcy 
dróg powiatowych na terenie miasta Moryń zostanie rozpatrzone  
na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór na realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s : 

- zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na rok 2013 – Wydziału „ZD” (druk nr 16/ 125) 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
dochodów i wydatków powiatu o kwotę 150 000,00 zł z tytułu pomocy 
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finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice,  
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Roboty drogowe na drogach 
powiatowych w gminie Mieszkowice”. Jednocześnie przenosi się na to 
zadanie środki własne powiatu w kwocie 250 000,00 zł z zadania  
pn. „Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „ZD”. 
 

- wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Mieszkowice  
w/s wykonania robót drogowych na drogach powiatowych  
na terenie gminy Mieszkowice, w roku 2013 (druk nr 17/125). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
nr 15/ZD/2013 z Gminą Mieszkowice na wykonanie robót drogowych  
na drogach powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice w 2013 r.,  
za łączną kwotę do wysokości 400 000,00 zł brutto. Powiat, jako inwestor 
wiodący zobowiązuje się przeznaczyć na realizację zadania kwotę  
do wysokości 250 000,00 zł brutto, natomiast Gmina - pomoc finansową w 
wysokości do 150 000,00 zł brutto w postaci dotacji celowej stanowiącej 
wydatek o charakterze majątkowym. Zakres robót obejmuje:  

• budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Moryńskiej (II etap), 
• wykonanie nakładki bitumicznej na wybranym odcinku drogi  

w m. Troszyn, 
• budowę chodnika w m. Czelin (III etap), 
• przebudowę chodnika w m. Sitno, 
• przebudowę chodnika w m. Goszków (II etap). 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  
w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
na rok 2013 – Wydziału „ZD” (druk nr 18/125). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2013 – 
Wydziału „ZD” o kwot ę 450 000,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej  
z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji 
zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Baniewice-
Chojna”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i  „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 
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18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok 
(druk nr 19/125). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków jednostki o kwotę 62 100,00 zł na realizację 
programu „Junior-program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych” współfinansowanego środkami PFRON. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s 

zmian w planie finansowym wydatków jednostki na rok 2013 (druk nr 
20/125). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budżetu powiatu planu wydatków jednostki o kwotę 
13 392,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
20. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 rok (druk nr  21/125). 
 
Po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd rozpatrzył 

negatywnie wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego 
jednostki na 2013 r.  

Jednocześnie zobowiązał Dyrektora do bieżącej analizy planu 
finansowego i dokonywania zmian zgodnie z potrzebami. Decyzja  
o ewentualnym zwiększeniu planu finansowego powinna być podjęta  
w terminie późniejszym, na podstawie realizacji planu finansowego  
za I półrocze bądź III kwartał. 

Nadzór nad zadaniem powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki.  
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21. 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/s wykonania uchwały budżetowej 
Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 22/125). 

 
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 
Gryfi ńskiego 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/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 441/2013 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”.  
 
22. 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/s wykonania uchwały budżetowej 
Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 22a/125). 

 
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 
Gryfi ńskiego 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/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok  
 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 442/2013 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. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2013 rok (druk nr 23/125). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok i wprowadził do niego 
poprawki.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok wraz ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie,  
która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 125/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 …………………………….. 


