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 Protokół nr 131/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 29 maja 2013 r. w godz. od 750 do 1040  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 130/IV/2013 z dnia 23 maja 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
Na wniosek Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zmianę zasady i  zapisu rozstrzygnięcia wniosku Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie i Wicedyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s udzielenia dofinansowania wyjazdu  
na eliminacje wojewódzkie XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego w Koszalinie (druk nr 9/126), cytat: „Po zapoznaniu  
się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  
i Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie do kwoty 1000,00 zł (pochodzącej  
ze środków przeznaczonych na promocję powiatu) wyjazdu uczniów na eliminacje 
wojewódzkie XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, 
który odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. w Koszalinie. Jednocześnie zobowiązał 
Dyrektorów ww. szkół do zwrócenia się z prośbą do jednostek organizacyjnych 
Powiatu, dysponujących własnym samochodem o jego użyczenie na potrzeby wyjazdu 
na turniej. Koszty za paliwo zostałyby zwrócone przez Powiat przez zwiększenie 
planu finansowego danej jednostki”. Zmiana polega na tym, że koszty za paliwo 
zostałyby zwrócone przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie – dysponent środków 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (dot. protokołu  
nr 126/IV/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 kwietnia 2013 r.) 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej 
realizacji robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy 
Moryń (druk nr 1/131). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych w ciągu 
dróg powiatowych na terenie gminy Moryń, obejmujących przebudowę 
chodnika w m. Stare Objezierze oraz przebudowę chodnika w ciągu  
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ul. Rynkowej w Moryniu, za łączną kwotę do 70 000,00 zł brutto (Gmina – 
do kwoty 35 000,00 zł brutto, Powiat – do kwoty 35 000,00 zł brutto). 
Inwestorem wiodącym będzie Gmina Moryń. 

Jednocześnie, uwzględniając uwagi Skarbnika Powiatu, zobowiązał 
Naczelnika Wydziału „ZD” przed podpisaniem, do uzupełnienia umowy 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lutego 
2013 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - 
księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na podpisanie umowy z Gminą Banie w sprawie wspólnej 
modernizacji w 2013 r. dróg powiatowych na terenie gminy Banie (druk 
nr 2/131). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Gminą Banie w sprawie wspólnej modernizacji w 2013 roku dróg 
powiatowych na terenie Gminy Banie, obejmujących modernizację 
nawierzchnię skrzyżowania ulic Kunowskiej i Sosnowej w Baniach oraz 
drogi Banie – Dłużyna, za kwotę do 443 000,00 zł brutto (Gmina 
zobowiązuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 35% łącznych kosztów,  
nie większą niż 155 050,00 zł brutto, natomiast  Powiat – kwotę w wysokości  
65 % łącznych kosztów, nie większą niż  287 950,00 zł brutto). Inwestorem 
wiodącym będzie Gmina Banie. 

Jednocześnie, uwzględniając uwagi Skarbnika Powiatu, zobowiązał 
Naczelnika Wydziału „ZD” przed podpisaniem, do uzupełnienia umowy 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lutego 
2013 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - 
księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 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. „Przebudowa odcinka 
drogi powiatowej Nr 1374Z – dojazd do pól mieszkańców obrębu 
Baniewice o długości 1,470 km” (druk nr 3/131). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1374Z – dojazd do pól 
mieszkańców obrębu Baniewice o długości 1,470 km” (projekt 
współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). 
 
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. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1374Z – dojazd do pól mieszkańców obrębu Baniewice  
o długości 1,470 km” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 456/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej  
Nr 1374Z – dojazd do pól mieszkańców obrębu Baniewice o długości  
1,470 km”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  pod  
nr sprawy RI.272.15.2013.MI. 
 

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

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych 
użytkowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk  
nr 4/131). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik 

Wydziału  Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji oraz ekspertyzami technicznymi, jednogłośnie wyraził zgodę 
na likwidację ruchomych składników majątkowych użytkowanych przez 
Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie wymienionych w protokole Nr 1/2013 
z dnia 30 kwietnia 2013 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku 
ruchomego. Koszt realizacji zadania został oszacowany na kwotę  
ok. 400,00 zł (kontener i transport), środki finansowe zostały zabezpieczone 
w budżecie jednostki. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia 

zgody na likwidację składników majątkowych oddanych 
Stowarzyszeniu „Pod Dębami” w Dębcach w najem przez Powiat 
Gryfiński o wartości początkowej powyżej 3 500 zł oraz zapoznania  
się z informacją o likwidacji przez Stowarzyszenie „Pod Dębami”  
w Dębcach oddanych w najem przez Powiat Gryfiński ruchomych 
składników majątkowych o wartości nie przekraczającej 3 500 zł (druk 
nr 5/131). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. wniosku 
Prezesa Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach, Zarząd po zapoznaniu 
się z ekspertyzami technicznymi, jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 
ruchomych składników majątkowych, których wartość przekracza  
3 500,00 zł, tj.: pralnicowirówki PWE 22 o wartości początkowej  
18 156,24 zł, 3 łóżek rehabilitacyjnych – o wartości 5 169,03 zł każdy oraz 
zapoznał się z informacją o likwidowanych przez Stowarzyszenie 
ruchomych składnikach majątkowych o wartości nie przekraczającej 
3 500,00 zł, zgodnie z protokołem z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie kasacji 
środków i przedmiotów nietrwałych, w tym patelni elektrycznej PE-025. 
Stowarzyszenie dysponuje ruchomymi składnikami majątkowymi Powiatu 
na podstawie umowy najmu nr 17/GN/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i Prezesowi Stowarzyszenia. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik  
Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się ze sprawozdaniem 
Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. z działalności za 
2012 r. oraz ze sprawozdaniem finansowym ww. Spółki za rok 2012 
(druk nr 7/131). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:  

Prezes Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Edyta Nowotarska, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego –  

Lucyna Zawierucha, Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

 
Zarząd po wysłuchaniu Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym oraz 
sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki za 2012 r. oraz poruszył 
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sprawę zawiązaną z realizacją zobowiązań przez „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o., a pośrednio przez Wspólnika Spółki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Prezes Zarządu „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Edyta Nowotarska. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zwołania Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie”  
Sp. z o.o. (druk nr 6/131). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd po zapoznaniu się z bilansem Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” za rok 2012 oraz zatwierdzoną przez Radę 
Nadzorczą prognozą planu finansowego na rok 2013, celami i strategią 
Spółki oraz jej planem kosztów i przychodów na 2013 r., zaakceptował 
zaproponowany przez Prezesa Zarządu Spółki termin Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  
na dzień 19 czerwca 2013 r. i upoważnił Pana Wojciecha Konarskiego  
do reprezentowania Zarządu Powiatu w tym Zgromadzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
i  Prezesowi Spółki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego –  Lucyna Zawierucha,  
Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego –  

Piotr Ignaciuk. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego  
w branży elektrycznej dla inwestycji pn. „Budowa windy  
wraz z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 8/131). 

 
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 IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna Piotr Fiuk  
ze Szczecina pełnienia nadzoru autorskiego w branży elektrycznej nad 
inwestycją pn. „Budowa windy wraz z przedsionkiem w budynku internatu 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” i wyraził zgodę 
na podpisanie umowy w tym zakresie. Wynagrodzenie ryczałtowe  
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za pełnienie nadzoru autorskiego wynosi 295,20 zł brutto za każdorazowy 
pobyt Wykonawcy na budowie, minimum 2 pobyty w ciągu miesiąca. 

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.251.16.2013.SD. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania wtórnika mapy działki 185 obręb 2 
miasta Chojna, do celów projektowych (druk nr 9/131). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zlecenie Firmie Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych SKALA, 
Kowalski Sylwester z Myśliborza wykonanie wtórnika mapy, który pozwoli 
na uzupełnienie i aktualizację dokumentacji dot. renowacji murów 
obronnych znajdujących się na działce nr 185, obręb 2 miasta Chojna,  
za kwotę 1 100,00 zł brutto i wyraził zgodę na podpisanie umowy w tym 
zakresie. Środki finansowe na to zadanie będą pochodziły z rezerwy ogólnej 
Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i  „FK”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  pod nr sprawy RI.251.12.2013.SD. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 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. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 10/131). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie środków 
finansowych w kwocie 211 345,47 zł z zadania pn. „Modernizacja III piętra 
internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na zadanie pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie (dział 854, rozdział 85495, 
paragraf 6050). 

Jednocześnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie”. 
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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. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 457/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP 
Nr 2 w Gryfinie”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  pod nr sprawy RI.272.06.2013.SD. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania 
zadania pn. „Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy 
ZSP Nr 1 w Chojnie” (druk nr 11/131). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przedłużenie Firmie Zakład Usług Budowlanych Janusz Nazimek  
z Chojny terminu wykonania inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego  
z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie” do dnia 29 czerwca 
2013 r. oraz na podpisanie Aneksu Nr 2 do umowy Nr 41/RI/12 z dnia  
9 listopada 2012 r. 
 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.272.17.2012.SD. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2013 r. (druk nr 12/131). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie przesunięcia środków  
w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie w kwocie  
2 444,00 zł na zakup przenośnego komputera, Zarząd jednogłośnie 
rozpatrzył go negatywnie. Do przenośnego komputera w późniejszym czasie 
miało zostać dokupione oprogramowanie typu Autocad, które pozwoliłoby  
na dokonywanie zmian w posiadanych przez Wydział dokumentacjach 
projektowych. Zdaniem Zarządu wniosek powinien być zrealizowany  
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przy 100% zgromadzeniu środków pozwalających na jednoczesne 
zakupienie przenośnego komputera i oprogramowania.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w zakresie zmiany dysponenta 
środków (druk nr 13/131). 

 
Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie 
przeniesienia środków finansowych w kwocie 114 550,00 zł (jako wkład 
własny do wniosku o dofinansowanie w ramach dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) z zadania  
pn. „Termomodernizacja budynku stanowiącego własność powiatu przy  
ul. Dworcowej w Chojnie” i utworzenia nowego zadania pn. „Modernizacja 
kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu”, jednogłośnie postanowił rozstrzygnąć 
wniosek po ustaleniu beneficjenta, tj. czy ze względu na korzystniejsze 
dofinansowanie powinien nim zostać Powiat Gryfiński, czy Zgromadzenie 
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z Morynia.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „OŚ”. 
 

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

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie, w zakresie zmiany dysponenta środków (druk nr 14/131). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 75020 - Starostwa 
powiatowe. W związku z awarią komputera w Wydziale zwiększa się plan 
wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem 
na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarką-
dysponent środków Kierownik Referatu Informatyki. Jednocześnie 
zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4390 - Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w związku z oszczędnościami  
po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie planu transportowego - 
dysponent środków Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”, „I”  
i „FK”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu 

finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r. – 
Wydziału „ZD” (druk nr 15/131). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się plan 
wydatków: na zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł, na zadanie 
inwestycyjne „Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych” 
o kwotę 91 550,00 zł i na dotację celową dla Gminy Banie z przeznaczeniem 
na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Banie o kwotę  
287 950,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków: na dotacje 
dla gmin na zadania bieżące o kwotę 27 000,00 zł, na zadania bieżące                     
o kwotę 80 000,00 zł oraz na inwestycję, która nie będzie realizowana  
w roku 2013 „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy 
miasta Mieszkowice” w części wkładu własnego o kwotę 372 500,00 zł. 
Jednocześnie wyprowadza się z tego zadania środki w kwocie  
1 005 000,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa oraz 1 172 500,00 zł 
- finansowane dotacją celową z Gminy Mieszkowice.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 
 
16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie, w zakresie zmiany dysponenta środków (druk nr 16/131). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany dysponenta środków 
zaplanowanych w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
rozdziale 85395-Pozostała działalność, paragrafie 2919 - Zwrot dotacji oraz 
płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zgodnie ze zmianą 
dysponentem środków w tym paragrafie jest Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i środków w kwocie 0,01 zł -
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (zwrot niewykorzystanej 
w 2012 r. dotacji celowej na realizację projektu „Kobieta –atrakcyjny 
pracownik”). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i  Dyrektorowi jednostki. 
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17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s dokonania zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2013 r. (druk nr 17/131). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany w harmonogramie 
realizacji wydatków jednostki na 2013 r. polegającej na zwiększeniu 
transzy w maju o kwotę 30 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę 
kwotę transzy w lipcu, w związku z dokonaniem częściowego odpisu  
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

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

 
18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 
r. (druk nr 18/131). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze. Zgodnie z zaleceniami Komisji Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy jednostka zleciła wykonanie robót obejmujących naprawę 
ogrodzenia, w związku z tym zmniejsza się o kwotę 3 650,00 zł plan 
finansowy wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków na wynagrodzenia 
bezosobowe. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i  Dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków 
jednostki na 2013 r. (druk nr 19/131). 

 
 Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 
2013 r. polegających na zwiększeniu transzy w maju o kwotę 21 844,00 zł, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w sierpniu, październiku, 
listopadzie po kwocie 5 000,00 zł oraz w grudniu o kwotę 6 844,00 zł,  
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie 
planowanych wydatków. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i  Dyrektorowi jednostki. 
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20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków 
jednostki na 2013 r. (druk nr 20/131). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r. polegających 
na zwiększeniu transzy w maju o kwotę 54 199,99 zł i w czerwcu o kwotę 
380 800,01 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz  
w styczniu o kwotę 45 000,00 zł, w marcu o kwotę 45 000,00 zł oraz  
w kwietniu o kwotę 345 000,00 zł, w związku z nieotrzymaniem transzy 
środków na realizację programu „Minimalizacja wykluczenia społecznego  
w Powiecie Gryfińskim”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i  Dyrektorowi jednostki. 
 
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 sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 21/131). 

 
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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 458/2013 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 uchwały  

nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2013 rok (druk nr 22/131). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 
rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 459/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2013 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie znak: PCPR.MB.0602-219/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wykazywanego 
wkładu własnego w roku budżetowym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzące DPS w Moryniu oraz przez stowarzyszenia 
prowadzące DPS w Dębcach i w Trzcińsku-Zdrój; 
- Zarząd zapoznał się pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
z dnia 22 maja 2013 r. dot. realizacji projektu pt. „Europejska jakoś w szkoleniu uczniów 
hotelarstwa 2”. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 131/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 …………………………….. 


