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 Protokół nr 130/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 23 maja 2013 r. w godz. od 800 do 1010  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 przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 129/IV/2013 z dnia 16 maja 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na złożenie do Ministerstwa Zdrowia 
projektu pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia  
do trendów demograficzno-epidemiologicznych” oraz zabezpieczenia 
w budżecie powiatu 20% wkładu własnego na realizację powyższego 
projektu (druk nr 1/130).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie –  

Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie do Ministerstwa 
Zdrowia projektu w ramach Programu Operacyjnego PLO7 pn. „Poprawa 
i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych”, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014, obszar II pn. „Lepsze dostosowanie opieki 
zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób 
przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych”.  W ramach 
tego zadania Powiat aplikowałby o środki na: 

• utworzenie powiatowej wypożyczalni sprzętu na potrzeby pacjenta  
i pielęgniarek oraz domów pomocy społecznej na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego, 

• dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  
do potrzeb osób wymagających opieki długoterminowej poprzez 
zamontowanie windy zewnętrznej umożliwiaj ącej transport chorych 
do placówek służby zdrowia, 
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• szkolenia pielęgniarek i opiekunek w zakresie obsługi sprzętu  
i przygotowania warunków do opieki domowej oraz w zakresie opieki 
nad osobami starszymi. 

 Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do uwzgl ędnienia środków 
finansowych (w postaci 20% wkładu własnego, tj. ok. 320 000,00 zł)  
w budżetach powiatu na lata 2014-2015 oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, na realizację ww. projektu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. informacji Prezesa Stowarzyszenia „Pod Dębami”  
w Dębcach w/s potrzeb finansowych na poprawę warunków bytowych 
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  (druk nr 2/130). 
 

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

 
 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. informacji Prezesa Stowarzyszenia 
„Pod Dębami”, w jakim zakresie wystąpiono do Wojewody 
Zachodniopomorskiego o ewentualne dofinansowanie potrzeb związanych  
z utrzymaniem standardów w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 
 Jednocześnie zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie o przygotowanie na kolejne posiedzenie zestawienia,  
do czego zobowiązało się Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach  
w momencie przekazania zadania własnego powiatu tj. prowadzenia Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Prezesowi Stowarzyszenia 
oraz Dyrektorowi jednostki. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru oferty na zlecenie zagospodarowania terenów 
przy budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie na cele parkingowe (druk  nr 3/130). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, jednogłośnie wybrał Wykonawcę – 
Firm ę MABUD Maciej Baczkowski Usługi Ogólnobudowlane  
i Wykończeniowe z Lisiego Pola na zlecenie zagospodarowania terenów 
przy budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
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w Gryfinie na cele parkingowe, z oferowaną kwotą 52 819,51 zł brutto  
i podpisał umowę w tym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru oferty na  „Dostawę i montaż urządzeń  
do siłowni zewnętrznych na terenie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie” (druk nr 4/130). 

 
  Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wybrał 
Wykonawcę – Firmę HERKULES Ryszard Syska z Chrzanowa  
na zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych  
na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,  
z oferowaną kwotą 41 082,00 zł brutto i wyraził zgodę na podpisanie 
umowy w przedmiotowej sprawie. 

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

Publicznych w/s propozycji modernizacji kotłowni olejowych  
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w Chojnie  
na paliwo gazowe (druk nr 5/130). 
 

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

 
Po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie propozycji modernizacji 
kotłowni olejowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfi ńskiego 
w Chojnie na paliwo gazowe oraz informacją Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. kosztów 
utrzymania kotłowni olejowych w latach 2010-2012, kalkulacji kosztów  
i prognozy finansowej zmiany źródła ogrzewania, Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Naczelnika Wydziału „GN” i „RI” o wspólne przyg otowanie 
propozycji zmian do wzoru standardowej umowy przedstawionej przez 
Firm ę DUON Dystrybucja S.A z Poznania, z uwzględnieniem zastrzeżeń do 
zapisów dot. kar umownych, rozbieżności w terminowości dostarczania 
pism przez strony, zagwarantowania korzystania z dwojakiego źródła 
energii oraz skonsultowania się z Kancelarią Prawną obsługującą 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN” i „RI”. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków oraz Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Skarbnik Powiatu. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach,  
która trwała od godz. 900 do godz. 930. 

 
6. Omówienie arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych  

w Gryfinie na rok szkolny 2013/2014. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień  

oraz Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie – Teresa Narzekalak. 
 
 Zarząd zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
o przygotowanie w ciągu 2 tygodni, na podstawie arkusza organizacyjnego 
jednostki przyj ętego uchwałą w dniu 08 maja br., trzech odrębnych 
arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 dla Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Gryfinie, Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
 Jednocześnie Zarząd polecił Dyrektorowi na piśmie: 

• skierować indywidualnie do każdego nauczyciela informację,  
że z chwilą podjęcia przez organ prowadzący uchwały o likwidacji, 
pracodawca nie gwarantuje możliwości dalszego zatrudnienia  
w nowopowołanym zespole szkół. W związku z tym okres ruchu 
służbowego do 31 maja br. należy wykorzystać na indywidualne 
poszukiwanie ewentualnego nowego miejsca pracy. W sytuacji,  
gdy pracodawca będzie miał możliwość zaproponowania 
zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę zostanie wycofane  
za porozumieniem stron; 

• polecenie służbowe Starosty Gryfińskiego nr 8/2013 z dnia 16 maja 
2013 r. należy wdrożyć z chwilą podjęcia ostatecznej uchwały Rady 
Powiatu o rozwiązaniu Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. 

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

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie – Teresa Narzekalak. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyłączenia 
Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,  
ul. Dworcowa 3 (druk nr 6/130). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy z 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 wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

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

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyłączenia 
niektórych szkół z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie, ul. Łu życka 91 (druk nr 7/130). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie, ul. Łu życka 91. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  
ul. Łużycka 91w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
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9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem mieszkańca Lubanowa, gm. Banie  dot. wsparcia 
rzeczowego lub finansowego w związku z utratą dobytku w wyniku pożaru domu 
jednorodzinnego, jednogłośnie postanowił przekazać Gminie Banie dotację celową w kwocie 
6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków finansowych poszkodowanemu.  
Jednoczenie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania zmian do budżetu powiatu  
w formie uchwały Zarządu Powiatu oraz Naczelnika Wydziału „ZK” o przygotowanie 
porozumienia w przedmiotowej sprawie. 
- Zarząd zapoznał się z uchwałą nr LXXX.214.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wydania opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  
w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 
- Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino znak: 
BMK.6220.17.2012.jc z dnia 23 kwietnia 2013 r. (skierowanym do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, do wiadomości Powiatu Gryfińskiego) dot. uzgodnienia 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy norek dla 208,75 DJP w m. Drzenin, dz. nr 22/29 obręb 
Drzenin”. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 130/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 …………………………….. 


