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 Protokół nr 128/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 W dniu 08 maja 2013 r. w godz. od 800 do 1300  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: 
- wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „ZK” (druk  
nr 28a/127). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2) 

3. Protokół Nr 127/IV/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Radna Ewa Dudar. 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia 

zgody na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych 
przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk nr 1/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarz ąd  jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składników 
majątku ruchomego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, 
wskazanych w protokole nr 2/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
dot. wniosku Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Dom  
z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju w/s wyrażenia zgody na likwidację 
składników majątkowych powiatu będących w użyczeniu Stowarzyszenia 
(druk nr 2/128). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji dot. wniosku Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia 
„Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju, Zarz ąd  jednogłośnie wyraził zgodę 
na likwidacj ę składników majątkowych powiatu będących w użyczeniu 
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Stowarzyszenia, wykazanych w protokole likwidacji środka trwałego z dnia 
03.12.2012 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i Przewodniczącemu Stowarzyszenia. 
 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację zużytych składników 
majątku ruchomego znajdujących się na terenie jednostki  (druk  
nr 3/128). 
 
Zarząd po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji, jednogło śnie pozytywnie zaopiniował likwidację składników 
majątku ruchomego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 
wykazanych w protokole z przeprowadzonej oceny składników majątku 
ruchomego z dnia 08 kwietnia 2013 r. 

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

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 
 
4. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. projektu pn. „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7 „Rozwój 
infrastruktury społecznej i ochrona zdrowia” Działanie  
7.1 „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 7.1.2 „Infrastruktura 
edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne”, realizowanego przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych n r 1 w Chojnie (druk nr 18/128). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu dot. projektu  
pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie 
pracowni szkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7 
„Rozwój infrastruktury społecznej i ochrona zdrowia” Działanie  
7.1 „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 7.1.2 „Infrastruktura 
edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne”, realizowanego przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych n r 1 w Chojnie, jednogłośnie zobowiązał 
Głównego Specjalistę ds. Kontroli do pisemnego upomnienia  
i zobowiązania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie do realizacji zawartej umowy, przestrzegania umownych 
obowiązków i terminów w okresie trwałości projektu, obejmującego także 
okres  po zakończeniu i rozliczeniu umowy. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, 
Głównemu Specjaliście ds. Kontroli  i Dyrektorowi jednostki. 
 
5. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s okresowej kontroli 

prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz prawdopodobieństwo 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych (druk nr 19/128). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Jan Podleśny. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu zawierającym 

informacj ę o okresowej kontroli prawidłowości w sporządzaniu 
sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego za rok 
2012 oraz prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, Zarząd jednogłośnie przyjął informacj ę i zobowiązał: 

- Wydział „FK” do wyst ąpienia z pismem do kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu zobowiązując ich do przestrzegania prawa  
z zakresu finansów publicznych, terminowości, poprawności składanych 
sprawozdań finansowych; 

- Głównego Specjalistę ds. Kontroli do zweryfikowania informacji  
w zakresie prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych przez kierownika jednej z jednostek organizacyjnych powiatu 
w wyniku nieterminowego złożenia sprawozdania o wydatkach 
strukturalnych Rb-WSa oraz powiadomienia Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych o przekroczeniu terminu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Głównemu Specjaliście ds. Kontroli. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  
Członek – Jan Podleśny. 

 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie oraz jednostki na 2013 r.(druk nr 20/128). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Urzędu Pracy  

w Gryfinie, jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1,29 zł w dziale  
150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej 
gospodarki i przedsiębiorczości, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 
planu finansowego wydatków jednostki w dziale 853 – Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy,  
z przeznaczeniem na zwrot środków niewykorzystanych w 2012 roku  
na realizację projektu pn. „Młody przedsi ębiorca”.  
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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 planie finansowym wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 21/128). 
 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian pomiędzy paragrafami w dziale 853 - Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność  
o kwotę 11 000,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Kreatywni  
i kompetentni”. 

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

 
8. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków 
jednostki na 2013 r. (druk nr 22/128). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego dochodów w dziale 801 - Oświata  
i wychowanie o kwotę  42 007,03 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
finansowego wydatków łącznie o tę kwotę w działach 801 – Oświata  
i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.  W wyniku zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej niezbędne było dokonanie korekty 
dotychczas poniesionych wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2013 r. (druk nr 23/128). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki  
na 2013 r., polegających na zwiększeniu transzy w maju o kwotę 142 700,00 
zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w czerwcu o kwotę 137 500,00 zł  
i październiku o kwotę 5 200,00 zł, w związku z realizacją projektu  
pn. „Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 
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10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2013 r. (druk nr 24/128). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki  
na 2013 r., polegających na zwiększeniu transz w maju o kwotę 10 000,00 zł, 
czerwcu i lipcu po kwocie 20 000,00 zł i we wrześniu o kwotę 17 217,59 zł 
przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w marcu  
o kwotę 67 217,59 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 
r. (druk nr 25/128). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków o kwotę 4 437,14 zł 
pomiędzy rozdziałami w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Dokonana 
zmiana zapewni zgodność planu finansowego wydatków jednostki  
z rzeczywiście poniesionymi wydatkami z tytułu dodatkowych wynagrodzeń 
rocznych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 26/128). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na zmniejszenie planu wydatków jednostki o kwotę 0,01 zł, w związku                            
z rozliczeniem dotacji z Gminy Chojna na realizację zajęć rewalidacyjnych 
dla jednego dziecka ze Szkoły Podstawowej w Chojnie i zwrotem środków 
na rachunek gminy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 
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13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 
27/128).   
 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie z rezerwy celowej budżetu powiatu w rozdziale 85202-Domy 
pomocy społecznej planu wydatków jednostki o kwotę 4 435,78 zł,  
z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe. 

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

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatu w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 28/128) . 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, jednogło śnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w dziale  
926 – Kultura fizyczna o kwotę 7 400,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu finansowego wydatków w dziale  630-Turystyka, oraz w dziale 921-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na realizację 
zadań publicznych w zakresie sportu. 

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

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 
Wydziału „ZK” (druk nr 28a/128).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału 
„ZK” o kwot ę 2 015,70 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów  
i urządzeń niezbędnych do prowadzenia kwalifikacji wojskowej na ternie 
powiatu. 

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

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Roman Rataj. 
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16. 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 29/128). 

 
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 sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 447/2013 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”.  
 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia wykonania dokumentacji technicznej  
na modernizację c.o. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 4/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 
Firmie „ANKRYS” Projektowanie i Nadzór w Budownictw ie ze Szczecina 
wykonania dokumentacji technicznej na modernizację instalacji c.o. w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
za oferowaną kwotę 4 846,20 zł brutto i wyraził zgodę na podpisanie umowy 
w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.251.8.2013.SD. 
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18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Opracowanie w formie tekstowej i graficznej 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 5/128). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
jednogłośnie wybrał ofertę Wykonawcy BLUE OCEAN Business 
Consulting Sp. z o.o. z Warszawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfi ńskiego”,  
z oferowaną kwotą 66 051,00 zł brutto oraz odrzucił oferty wykluczonych 
Wykonawców: WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o. z Warszawy, TRAKO 
Wierzbicki i Wspólnicy S.J. z Wrocławia, Polska Izba Gospodarcza 
Transportu Samochodowego i Spedycji z Warszawy, w związku  
z niespełnieniem wymogów formalnych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „KM”.  
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.03.2013.SD. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 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. „Termomodernizacja 
części dachu budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” (druk  
nr 6/128). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
na zadanie pn. „Termomodernizacja części dachu budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie”. 
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Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Termomodernizacja części dachu budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 448/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja części dachu budynku 
przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.04.2013.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach,  

która trwała od godz. 900 do godz. 910.  
 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 7/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Wicedyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – Maciej Puzik. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy 

organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński i wprowadził do niego poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński wraz ze zmianami. 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 449/2013 w sprawie 
zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Wicedyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – Maciej Puzik oraz Radna Ewa Dudar.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach,  

która trwała od godz. 1105 do godz. 1115.  
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku 

motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Gryfinie (druk nr 8/128). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku 

motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba 
 

Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 450/2013 w sprawie 
przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 

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

Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy wchodzącego w skald Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Chojnie, ul. Dworcowa 3  (druk nr 9/128). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy wchodzącego w skald Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie, ul. Dworcowa 3. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy 
wchodzącego w skald Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda 
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Kuleszy wchodzącego w skald Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie, ul. Dworcowa 3. 

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

niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 (druk nr 10/128). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 i wprowadził do niego 
poprawkę. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Gryfinie, ul. Łużycka 91 wraz ze zmianą? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego  
w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie  (druk nr 11/128). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, 
likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum 
Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, 
likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum 
Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

25. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s wsparcia finansowego powiatowych obchodów Dnia Strażaka (druk 
nr 12/128). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki dot. wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dofinansowanie Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w kwocie 
1 500,00 zł, które odbędą się w dniu 24 maja 2013 r. w Trzcińsku-Zdroju. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 
 
26. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wsparcia finansowego rowerowej akcji charytatywnej „Jedziemy 
dla Pauliny” (druk nr 13/128). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie finansowe Rowerowej Akcji 
Charytatywnej „Jedziemy dla Pauliny” w postaci ufundowania 100 sztuk 
koszulek okolicznościowych z logiem powiatu oraz nazwą imprezy do kwoty 
1 500,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

27. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s udzielenia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie wsparcia finansowego na organizację uroczystości 50-lecia 
szkoły (druk nr 14/128). 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na udzielenie wsparcia finansowego organizacji uroczystości 50-lecia 
obecnego Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 w Gryfinie w postaci 
dofinansowania wydania pamiątkowej publikacji po święconej historii 
szkoły w kwocie 3 500,00 zł, pochodzącej ze środków przeznaczonych  
na promocję jednostek samorządu terytorialnego. 

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



 13

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach,  
która trwała od godz. 1145 do godz. 1245.  

 
28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podziału 

nieruchomości drogowej, w obrębie ewidencyjnym Klępicz gm. Moryń, 
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 125 (druk  
nr 15/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie postanowił wystąpić o podział nieruchomości oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków nr 88, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Kl ępicz, gm. Moryń, o powierzchni 0,59 ha, z przeznaczeniem  
na poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 125 i skierował w tym zakresie pismo 
do Burmistrza Gminy Mory ń. Działka nr 88 stanowi część drogi 
powiatowej Nr 1399Z Moryń-Orzechów. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice-Macierz (druk 
nr 16/128). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie zlecił Firmie Przedsiębiorstwu 
Wielobranżowemu Krzysztof Michałowski z Mieszkowic poprawienie 
systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice-Macierz  
za oferowaną kwotę 13 600,33 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod nr sprawy ZD.272.13.2013.MI. 
 
30. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1403Z Trzcińsko-Zdrój-Drzesz (druk 
nr 17/128). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zlecił Firmie Przedsiębiorstwu 
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Wielobranżowemu Krzysztof Michałowski z Mieszkowic poprawienie 
systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1403Z Trzcińsko-Zdrój – Drzesz 
za oferowaną kwotę 28 371,49 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod nr sprawy ZD.272.14.2013.MI. 

 
31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zakresu  

i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze roku budżetowego (druk nr 30/128). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze roku budżetowego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze roku budżetowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 
Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok (druk nr 31/128). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 
finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 
finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok (druk  
nr 32/128). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 
rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 
rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

34. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 - Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu do pisma Zastępcy Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: K.0010.189.KK.2013 z dnia  
24 kwietnia 2013 r. zawierającego uwagi Kolegium RIO po zbadaniu uchwały  
nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039. 
 - Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie,  
która odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 128/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 …………………………….. 
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