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 Protokół nr 132/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 06 czerwca 2013 r. w godz. od 800 do 1110  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 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
w/s umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie byłych wychowanków 
jednostki (druk nr 21a/132). 

3. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2) 
4.  Protokół Nr 131/IV/2013 z dnia 29 maja 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1.  Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku 
ruchomego jednostki (druk nr 1/132). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik 
Wydziału  Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

 
  Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, opinią Naczelnika Wydziału „OR”  
i ekspertyzami technicznymi, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na likwidację składników majątku ruchomego znajdujących się  
w internacie i szkole, zgodnie z protokołami-wnioskami od nr 3/2013  
do nr 4/2013 z dnia 9 kwietnia br. oraz protokołami-wnioskami  
od nr 5/2013 do nr 7/2013 z dnia 10 kwietnia br. o zlikwidowanie 
rzeczowych składników wyposażenia dla których prowadzona jest 
ewidencja ilościowa. Jednostka, korzystając z akcji organizowanej przez 
Urząd Miasta i Gminy Gryfino, planuje oddać do utylizacji składniki 
majątku ruchomego podlegające nieodpłatnie kasacji, co pozwoli uniknąć 
kosztów tej operacji. 
 Jednocześnie zobowiązał dyrektora jednostki do złożenia do Wydziału 
„OR” informacji o dokonaniu bie żącej likwidacji składników maj ątku 
ruchomego pod względem formalnym i fizycznym, ewentualnie  
o wykonaniu jej etapami, do dnia 30 czerwca br.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik  

Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zwołania Zgromadzenia Wspólników „Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk nr 2/132). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału  

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował 
przedstawiony przez Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 
zwołanego na dzień 19 czerwca br. wraz z projektami uchwał i wydał 
instrukcje, co do głosownia nad projektami uchwał.  
 Jednocześnie upoważnił Starostę Gryfi ńskiego - Pana Wojciecha 
Konarskiego do reprezentowania Zarządu Powiatu w tym Zgromadzeniu. 
  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Roman Rataj. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego dot. wniosku Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej 
Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w/s podpisania 
aneksu do umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy 
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie (druk nr 3/132). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na wydłużenie o rok terminu użytkowania przez Zachodniopomorską 
Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie trzech 
pomieszczeń biurowych usytuowanych na II piętrze w budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, do dnia 30 czerwca 2014 r., w związku  
ze zmianą terminu realizacji projektu systemowego „OHP jako realizator 
usług rynku pracy” i podpisał Aneks Nr 2 do umowy  
Nr 2/OHP//ZAPO/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. w tym zakresie. Ponadto 
zmianie uległa forma rozliczenia kosztów utrzymania obiektu. Wcześniej 
Komenda ponosiła miesięczne koszty z tytułu utrzymania obiektu  
w zryczałtowanej wysokości 800,00 zł - płatne w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania faktury, obecnie opłaty będą kwartalne, płatne z góry 
(począwszy od 01.07.br.) w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości 
ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej 
przy ul. Łu życkiej w Gryfinie (druk nr 4/132).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy 
ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 460/2013 w sprawie ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (nieruchomość położona w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, oznaczona numerem działki 75/8 o pow.  
7 329 m2 z udz. 35/100 w dz. 75/4 w wysokości 510 205,00 zł +23%VAT). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości 
ceny wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 5/132).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy 
ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 461/2013 w sprawie ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (nieruchomość położona w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, oznaczona numerem działki 75/10 o pow. 1 
501 m2 z udz. 7/100 w dz. 75/4 w wysokości 54 541,00 zł + 23%VAT)  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości 

ceny wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach (druk nr 6/132). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy 
ul. Mory ńskiej w Mieszkowicach. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 462/2013 w sprawie ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach (nieruchomość położona  
w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice, oznaczona numerem 
działki 150/15 o pow. 972 m2 z udz. 1/7 w dz. 150/16 w wysokości  
25 000,00 zł + 23%VAT)  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 

przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 7/132).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyboru formy przetargu na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 463/2013 w sprawie wyboru 
formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, w której 
wyraził zgodę na zastosowanie formy przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta 
Gryfino, oznaczonych numerami działek: 

a) 75/14 o pow. 1 794 m2 z udz. 10/100 w dz. 75/4, 
b) 75/15 o pow. 1 794 m2 z udz.   9/100 w dz. 75/4, 
c) 75/16 o pow. 1 745 m2 z udz.   9/100 w dz. 75/4, 
d) 75/17 o pow. 1 745 m2 z udz.   9/100 w dz. 75/4. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości 

cen wywoławczych w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 8/132).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen 

wywoławczych w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych 
przy ul. Łu życkiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 464/2013 w sprawie ustalenia 
wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (ceny wywoławcze następujących 
działek: 

a) 75/14 o pow. 1 794 m2 z udziałem 10/100 w dz. 75/4 w wysokości  
151 600,00 zł + 23% VAT, 
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b) 75/15 o pow. 1 794 m2 z udziałem 9/100 w dz. 75/4 w wysokości  
123 600,00 zł + 23% VAT, 

c) 75/16 o pow. 1 745 m2 z udziałem 9/100 w dz. 75/4 w wysokości  
146 300,00 zł + 23% VAT , 

d) 75/17 o pow. 1 745 m2 z udziałem 9/100 w dz. 75/4 w wysokości  
146 300,00 zł + 23% VAT). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. 
złożenia wniosku do NFOŚiGW na termomodernizację budynku 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach i Gryfinie (druk 
nr 9/132). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wspólne 
przystąpienie z Powiatem Pyrzyckim do konkursu pt. „System zielonych 
inwestycji (część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych 
podmiotów sektora finansów publicznych  - termomodernizacja straży 
pożarnej” w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, podpisania umowy partnerskiej oraz upoważnienia 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie  
do przeprowadzenia czynności związanych z realizacją projektu. 
Nieruchomość, która miałaby zostać objęta projektem stanowi własność 
Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie PPSP w Gryfinie. Zgodnie  
z umową partnerską Powiat Pyrzycki będzie Liderem Projektu, a Powiat 
Gryfi ński – Partnerem Projektu. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „GN” do przygotowania na kolejne 
posiedzenie projektu uchwały Rady Powiatu  w Gryfinie aprobującego  
zawarcie ww. umowy oraz porozumienia dla Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie lub ewentualnie w przypadku braku 
kompetencji PPSP w Gryfinie dla Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Szczecinie w sprawie ewentualnego zwrotu środków 
finansowych w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonej inwestycji,  
co wynika z Regulaminu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału  Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Radziszewo, 
Daleszewo, Łubnica, Chlebowo, Stare Brynki, Raczki, Dębce, Żabnica, 
Czepino, Nowe Brynki „RAZEM” w Radziszewie w/s dofinansowania II 
konkursu „Smaki Ryb Odrzańskich” – Żabnickie Lato z Rybką (druk 
nr 10/132). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Chlebowo, Stare Brynki, Raczki, Dębce, 
Żabnica, Czepino, Nowe Brynki „RAZEM” w Radziszewie  
w/s dofinansowania II konkursu „Smaki Ryb Odrzańskich” – Żabnickie 
Lato z Rybką, Zarząd jednogłośnie rozpatrzył go negatywnie. 
Stowarzyszenie mogło wystąpić o dofinansowanie w otwartym konkursie 
ofert (zgodnie z art. 11 ust. 2    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 
poz. 1536 z późn. zm.), czego nie uczyniło. Ponadto na dzień dzisiejszy 
Powiat nie ma zabezpieczonych środków finansowych, musi realizować 
wcześniej zaplanowane wydatki bieżące z zakresu promocji i nie jest  
w stanie oszacować ile środków pozostanie. Wystąpiły również wątpliwości,  
co do prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej Stowarzyszeniu  
w 2012 r., które może być zamknięte po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego. W świetle 
obecnych opinii należałoby uznać tę dotację za nierozliczoną.  

Organizację imprezy można wspomóc przekazując 20 kompletów 
gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 11/132). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gryfińskiego” i wprowadził do niego zmianę w składzie osobowym 
komisji. W związku z nieobecnością Pana Jana Podleśnego  
na przedstawiciela Rady Powiatu  w Gryfinie został wybrany Jerzy Miler. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”  
wraz ze zmianą? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 465/2013 w sprawie powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

dot. zatwierdzonego arkusza organizacyjnego jednostki na rok szkolny 
2013/2014 w/s oddziałów łączonych (druk nr 12/132). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dot. zatwierdzonego arkusza 
organizacyjnego jednostki na rok szkolny 2013/2014 w/s oddziałów 
łączonych oraz informacją Naczelnika Wydziału „EK” o stanie klas II i III 
technikum w jednostce w roku szkolnym 2012/2013, Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Wydział „EK” do zweryfikowania, na podstawie dokumentów, 
przedstawionych argumentów uczniów klasy 2 TC w zakresie 
zróżnicowanego programu nauczania w stosunku do klasy 2 TA, do której 
zgodnie z obecnie zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 
2013/2014 mieliby zostać dołączeni, tj.: 

• klasa 2 TC miała w pierwszej klasie przedmiot – wiedza o kulturze, 
natomiast klasa 2 TA będzie zaczynała go w trzeciej klasie, 

• klasa 2 TC ma już dwa lata fizykę, a klasa 2 TA dopiero rok, 
• klasa 2 TA jest na wcześniejszym etapie z materiałem z matematyki,  

a klasa 2 TC już go przerobiła, 
• klasa 2 TA jest na wcześniejszym etapie z języka polskiego  

w porównaniu do klasy 2 TC, 
• występują różnice programowe w przerobionych lekturach, które są 

niezbędne do matury, 
• przez zróżnicowanie klas pogorszy się poziom nauczania, 
• zmiana nauczycieli spowoduje gorsze przygotowanie się do matur, 

przez zerwanie nauki z wcześniejszymi nauczycielami, 
• klasa 2 TC jest przywiązana do swojej wychowawczyni i do siebie,  

a także do nauczycieli, którzy uczyli ich przez te dwa lata. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału o sporządzenie 

informacji dot. skutków finansowych w związku z rozwiązaniem klasy  
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2 TC i przydzieleniu uczniów do pozostałych klas technikum oraz  
o sprawdzenie zdawalności uczniów do następnej klasy, na podstawie 
obecnych klas trzecich technikum.  

Wniosek po uzupełnieniu informacji przez Wydział „EK” zostanie 
rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.   
 

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

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

 
13. Wniosek uzupełniający Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. zmiany w planie  finansowym wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r.(druk nr 13/132). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

Po zapoznaniu się z uzupełniającym wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na przeniesienie środków  w kwocie 140 000,00 zł (z działu 
700, rozdziału 70005, § 6050, 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”. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji beneficjenci 
składają w formie naboru otwartego bez względu na to, czy będzie nim 
Powiat Gryfiński czy Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzy ża Chrystusowego z Morynia.  Dotacja przyznawana jest w wysokości 
50% kosztów kwalifikowanych. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „RI” do zło żenia wniosku  
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie w ww. sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 
14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. zatwierdzenia wyboru 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
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„Termomodernizacja części dachu budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie” (druk nr 14/132). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 
jednogłośnie wybrał, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Firm ę Usługowo-
Handlową WOJDAN Wojciech Domagała z Olkusza na wykonanie zadania  
pn. „Termomodernizacja części dachu budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie”, za oferowaną kwotę w wysokości 115 136,14 zł  brutto. 

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. 

 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii  

na temat pozbawienia dróg zlokalizowanych na terenie powiatu 
pyrzyckiego Nr: 1590Z, 1595Z, 1598Z, 1602Z, 1603Z i części 1572Z 
kategorii dróg powiatowych oraz zaliczania części dotychczasowej drogi 
wojewódzkiej Nr 156 do kategorii drogi powiatowej (druk nr 15/132). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat 
pozbawienia dróg zlokalizowanych na terenie powiatu pyrzyckiego Nr: 
1590Z, 1595Z, 1598Z, 1602Z, 1603Z i części 1572Z kategorii dróg 
powiatowych oraz zaliczania części dotychczasowej drogi wojewódzkiej Nr 
156 do kategorii drogi powiatowej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dróg zlokalizowanych na terenie powiatu 
pyrzyckiego Nr: 1590Z, 1595Z, 1598Z, 1602Z, 1603Z i części 1572Z kategorii dróg powiatowych oraz 
zaliczania części dotychczasowej drogi wojewódzkiej Nr 156 do kategorii drogi powiatowej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 466/2013 w sprawie wyrażenia 
opinii na temat pozbawienia dróg zlokalizowanych na terenie powiatu 
pyrzyckiego Nr: 1590Z, 1595Z, 1598Z, 1602Z, 1603Z i części 1572Z 
kategorii dróg powiatowych oraz zaliczania części dotychczasowej drogi 
wojewódzkiej Nr 156 do kategorii drogi powiatowej. 



 11

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „OŚ” (druk nr 16/132). 

 
 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
zmian między działami klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się plan 
wydatków w dziale 020-Leśnictwo o kwotę 600,00 zł (wydatek z tytułu 
powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną zgodnie z porozumieniami                           
z Nadleśniczymi Nadleśnictw: Chojna, Gryfino, Dębno, Mieszkowice, 
Myślibórz i Różańsko wyniesie więcej niż zaplanowano), przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków w dziale 750-
Administracja publiczna. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „O Ś”. 
 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 
17/132). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finanswego wydatków jednostki o kwotę 1 317,64 zł (środki 
niewykorzystane w 2012 r.), w związku z realizacją projektu „Community 
school-school in community” w ramach programu "Uczenie się przez całe 
życie" Comenius Partnerskie Projekty Regio. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 18/132). 
 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie, Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów powiatu i 
wydatków jednostki o 38 068,95 zł, w związku z realizacją projektów 
„Postaw na młodzież-Europejski Tydzień Młodzieży” z programu 
„Młodzie ż w działaniu”- kwota dofinansowania 13 845,74 zł i „Europa 
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lokalnie: nadzieje i obawy” z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany 
Młodzieży - kwota dofinansowania 24 223,21 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 19/132). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zmianę planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. polegająca na 
wprowadzeniu wkładu własnego do projektu „Postaw na młodzież -
Europejski Tydzień Młodzieży” w kwocie 1 148,39 zł z planu wydatków 
jednostki w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe. Jednocześnie wyprowadza się 
środki w kwocie 38 234,87 zł z rozdziału 80195-Pozostała działalność do 
rozdziału 80130-Szkoły zawodowe, gdyż jednostka wcześniej zabezpieczyła 
środki na realizację projektów ze swojego planu finansowego. 

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

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 20/132). 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków 
jednostki na 2013 r. (z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej w pomieszczeniu auli budynku jednostki, zadanie nie było ujęte 
procedurze planistycznej na 2013r.), Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu 
do przekazania ww. wniosku oraz wniosku Dyrektora jednostki  
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.  
(dot. modernizacji instalacji c.o. w budynku jednostki) do merytorycznego 
rozpoznania przez Wydział „RI” i „O Ś” i przeanalizowania możliwości 
realizacyjnych zadań w ramach środków zabezpieczonych w bieżącym 
budżecie na zadania inwestycyjne oraz przedstawienia propozycji 
finansowania ww. prac remontowych. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, „RI”  
i „O Ś”.  
 
21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 21/132). 
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 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 4 008,21 zł  
z rezerwy celowej budżetu Powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika 
jednostki. 

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

 
22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie byłych 
wychowanków jednostki (druk nr 21a/132). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie oraz załączonymi dokumentami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie należności w kwocie 1 226,24 zł  
z tytułu opłaty za wyżywienie (w okresie od stycznia do czerwca 2005 r.) 
trzech byłych wychowanków jednostki. 

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

 
23. 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 22/132). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 467/2013 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”. 
 

24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- brak; 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 132/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 …………………………….. 


