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 Protokół nr 134/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 20 czerwca 2013 r. w godz. od 800 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 jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2) 
3.  Protokół Nr 133/IV/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na przekazanie na rzecz Gminy Moryń w drodze darowizny 
nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 1/134). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Moryń w drodze 
darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego i wprowadził poprawki do uzasadnienia. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Moryń w drodze darowizny 
nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego wraz ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Moryń  
w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Moryń, 
oznaczonej numerem działki 90 o pow. 0,2396 ha – stanowiącej ulicę Plac 
Wolności  w Moryniu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na przekazanie na rzecz Gminy Chojna w drodze darowizny 
nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 2/134). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Chojna w drodze 
darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego i wprowadził poprawki do uzasadnienia. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Chojna w drodze darowizny 
nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego wraz ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Chojna  
w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Chojna, 
oznaczonej numerem działki 153 o pow. 0,2702 ha – stanowiącej ulicę 
Szkolną  w Chojnie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s oceny stanu 

technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego 
dzierżawionego przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  
z o.o. (druk nr 3/134). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie oceny stanu technicznego  

i likwidacji maj ątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionego 
przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie oceny stanu technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego 
dzierżawionego przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 468/2013  w sprawie oceny stanu 
technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego 
dzierżawionego przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o.. 

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

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Głównego Księgowego Sądu 
Rejonowego w Gryfinie w/s umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu opłaty 
czynszowej oraz kosztów utrzymania pomieszczenia w budynku  
przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 4/134). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Głównego 
Księgowego Sądu Rejonowego w Gryfinie wyraził zgodę na umorzenie 
odsetek za zwłokę z tytułu opłaty czynszowej (0,79 zł) oraz kosztów 
utrzymania pomieszczenia (3,87 zł) stanowiącego zamiejscowy Wydział 
Karny w Chojnie w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w łącznej  
kwocie 4,66 zł.  

Jednocześnie zobowiązał Wydział „GN” do wystąpienia z pismem  
do Głównego Księgowego Sądu Rejonowego w Gryfinie z informacją,  
że Zarząd wyraził zgodę na umorzenie odsetek, aczkolwiek uważa,  
iż instytucja sądowa powinna być w szczególności tą, która wyznacza wzory 
postępowania. 

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

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z pismem „Domu 
Lekarskiego” S.A. dot. podsumowania pierwszego roku współpracy 
pomiędzy „Domem Lekarskim” S.A. a Powiatem Gryfińskim w ramach 
prowadzenia „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk  
nr 5/134). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się z pismem Domu 
Lekarskiego” S.A. dot. podsumowania pierwszego roku współpracy 
pomiędzy „Domem Lekarskim” S.A. a Powiatem Gryfińskim w ramach 
prowadzenia „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o., następnie 
wniósł uwagi oraz wskazał dla pracowników merytorycznych Wydziału 
„GN” kierunki w jakich nale ży dokonać analizy i poprawić pismo 
zawierające odpowiedź dla Domu Lekarskiego S.A., w związku z ich 
wystąpieniem o uznanie wykonania planu inwestycyjnego za rok 2012.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Lucyna Zawierucha. 

 



 4

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego 
uchwałę nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 
2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane  
w 2013 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych  
na obszarze Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/134). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający 
uchwałę nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 
2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane  
w 2013 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 r. prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
zmieniający uchwałę nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem  
na realizowane w 2013 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych  
na obszarze Powiatu Gryfińskiego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia terminów 

przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii 
letnich (druk nr 7/134). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów przerw  

w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie 
ferii letnich w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 469/2013  w sprawie ustalenia 
terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych  
w okresie ferii letnich, tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   
w Gryfinie od dnia 29 lipca br. do dnia 9 sierpnia br., Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie filia w Chojnie od dnia  
15 lipca br. do dnia 26 lipca br.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 8/134). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia listy stypendystów 

Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 470/2013  w sprawie określenia 
listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

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

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Firmą Usługi Medialne 
„KabadFilm” z Koszalina na opracowanie, przygotowanie planu 
działań i realizację zakładki na oficjalnej stronie internetowej Powiatu 
pn. „Internetowa TV Powiatu Gryfi ńskiego” (druk nr 9/134) 
 

Na wniosek Starosty Gryfińskiego, Zarząd postanowił zdjąć z porządku 
obrad wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Firmą 
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Usługi Medialne „KabadFilm” z Koszalina na opracowanie, przygotowanie 
planu działań i realizację zakładki na oficjalnej stronie internetowej 
Powiatu pn. „Internetowa TV Powiatu Gryfi ńskiego” w celu 
doprecyzowania zapisów umowy i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie wynajmu autokaru  
na wycieczkę szkolną dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 
(druk nr 10/134). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie 
w kwocie 1 200,00 zł wynajmu autokaru na wycieczkę szkolną dla uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, która odbędzie się w dniu  
24 czerwca br. obejmującą trasę Gryfino-Wolin- Świnoujście-Gryfino. 
Finansowanie realizowane na podstawie faktury wystawionej na Powiat 
Gryfi ński oraz ze środków przeznaczonych na promocję powiatu, których 
dysponentem jest Naczelnik „EK”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
11. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury, Sp ortu i Turystyki 

dot. stanu klas II i III technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie w roku szkolnym 2012/2013 (druk nr 11/134). 

 
Po zapoznaniu się z uzupełnioną informacją Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. klas II i III technikum Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w roku szkolnym 2012/2013, 
zawierającą zweryfikowane argumenty uczniów 2TC przeciwko włączeniu 
ich klasy do klasy 2TA, wykazujących zróżnicowany program nauczania 
klas oraz skutki finansowe w związku z jej rozwiązaniem, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK”, przed podjęciem 
ostatecznej decyzji w przedmiotowej sprawie, o sprawdzenie czy przy 
pozostawieniu obecnie klas II w niezmienionej strukturze jest możliwe 
połączenie ich na przedmiotach ogólnokształcących i czy będą za tym iść 
również skutki finansowe.  

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. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru 

Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielnie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  



 7

na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1374Z – 
dojazd do pól mieszkańców obrębu Baniewice, o długości 1,470 km” 
(druk nr 12/134). 

 
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 wybrał Firm ę STRABAG Spółka z o.o.  
z Pruszkowa - Oddział Szczecin wyłonioną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
Nr 1374Z - dojazd do pól mieszkańców obrębu Baniewice, o długości  
1,470 km”, za kwotę 899 702,88 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
13. Wniosek Zastępcy 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. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą  
do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych 
zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.)” 
(druk nr 13/134). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą  
do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych 
zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów  
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.)”  
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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. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów  
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.)” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 471/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą  
do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów  
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.)”. 

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.272.07.2013.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na wystąpienie do Wykonawcy 
inwestycji pn. „Budowa windy wraz z przedsionkiem w budynku 
internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”  
o złożenie pisemnego oświadczenia w przedmiocie zmiany stawki 
podatku VAT o który b ędzie powiększone wynagrodzenie netto  
za wykonanie inwestycji (druk nr 14/134). 

 
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 w sprawie wyrażenia zgody  
na wystąpienie do Wykonawcy inwestycji pn. „Budowa windy wraz  
z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” o złożenie pisemnego oświadczenia 
w przedmiocie zmiany stawki podatku VAT, o który będzie powiększone 
wynagrodzenie netto za wykonanie inwestycji, następnie z opiniami 
prawnymi kancelarii obsługującej Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz 
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indywidualną interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
(uzyskanej przez Wykonawcę) w przedmiotowej sprawie, Zarząd 
postanowił nie występować do Wykonawcy o złożenie pisemnego 
oświadczenia w ww. sprawie.  

Jednocześnie zobowiązał Wydział „RI” do przygotowania aneksu  
do umowy nr 07/RI/13 z dnia 26.03.2013 r. Zawarte w aneksie zmiany 
dotyczyłyby podatku VAT i zrzeczenia się w tym zakresie ewentualnie 
przyszłych roszczeń przez Wykonawcę.   

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.272.01.2013.SD. 

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. udzielenia zamówienia publicznego na zadanie  
pn. „Udro żnienie kanalizacji na terenie SOSW w Chojnie – I etap”. 
(druk nr 15/134). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. udzielenia zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Udrożnienie kanalizacji na terenie SOSW  
w Chojnie – I etap”., Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie 
robót naprawczych oraz zlecenia robót na odcinku K4-K3 po uzyskaniu 
zgody Gminy Chojna na wykonanie remontu.  

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.251.17.2013.SD. 
 

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

 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 16/134). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego 
wydatków jednostki na 2013 r., Zarząd jednogłośnie stwierdził, że na tym 
etapie realizacji planów finansowych jednostek nie ma podstaw do ich 
zmiany, w tym zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 39 005,77 zł.  
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Tym samym jednostki organizacyjne są zobligowane do tego, aby 
pamiętać, że ich plany finansowe są wyodrębnione ze środków 
zaplanowanych w budżecie powiatu na dany rok, które co do źródeł 
pochodzenia są nieidentyfikowalne oprócz tych pochodzących z tytułu kar  
i opłat za korzystanie ze środowiska. W momencie kiedy zaistnieje 
faktyczna potrzeba zmiany planów finansowych jednostek, Zarząd  
po przeprowadzaniu analiz dokona odpowiednich korekt. 

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

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 
2013 r. (druk nr 17/134). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zwiększeniu z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata                        
i wychowanie planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 14 044,08 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy 
pośmiertnej. 

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

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki   
na 2013 r. (druk nr 18/134). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków o kwotę 8 050,33 zł,  
z przeznaczeniem na realizację projektu „Sta że i praktyki zagraniczne dla 
osób kształcących się i szkolących zawodowo - Polski technik żywienia 
mobilny na europejskim rynku pracy”. 

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

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2013 r. (druk nr 19/134). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na dokonanie zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki  
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na 2013 r. polegającej na zwiększeniu transzy w czerwcu o kwotę  
47 816,08 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy  
w lutym o kwotę 5 418,75 zł, marcu o kwotę 18 797,33 zł, kwietniu  
o kwotę 21 800,00 zł oraz  w maju o kwotę 1 800,00 zł.  

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

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu realizacji wydatków jednostki  
na rok 2013 (druk nr 20/134). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki  
na 2013 r. polegającej na zwiększeniu transzy we wrześniu o kwotę  
9 999,99 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w maju,  
z przeznaczeniem na terminową zapłatę bieżących zobowiązań. 

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

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na rok 2013. 
(druk nr 21/134). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie 
plan finansowego wydatków  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 
85202 – Domy pomocy społecznej, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
o kwotę 2 581,60 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego 
wydatków o tę kwotę  w § 4260 - Zakup energii, ponieważ wykonanie  
na tym paragrafie będzie wyższe od zaplanowanego. 

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

w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 22/134). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany  
w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r. polegającej  
na zwiększeniu transzy w czerwcu o kwotę  14 000,00 zł przy jednoczesnym 
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zmniejszeniu o tę kwotę transzy we wrześniu, z przeznaczeniem  
na realizację bieżących wydatków jednostki. 

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

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 23/134). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budżetu powiatu w rozdziale 85202-Domy pomocy 
społecznej planu wydatków jednostki o kwotę 12 103,68 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
24. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego bilansu 

Powiatu Gryfińskiego za 2012 r. (druk nr 24/134). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu wyraził 
zgodę na podpisanie skonsolidowanego bilansu Powiatu Gryfińskiego  
za 2012 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu  w Gryfinie w/ 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 25/134). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 472/2013 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”. 
 

26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 

- Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu dot. zmiany w załączniku do projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady 
Powiatu w Gryfinie  z dnia 20.02.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039; 
- Zarząd zobowiązał Pana Bartłomieja Grocholewskiego – pracownika Wydziału „OŚ” 
powołanego na kierownika zespołu, którego zadaniem jest współpraca  
z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w realizacji 
projektu mającego doprowadzić do odtworzenia zdolności retencyjnych Międzyodrza,  
do zorganizowania spotkania zespołu i przekazania dotychczas pozyskanych informacji  
w zakresie realizacji przedmiotowego projektu.  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 134/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 …………………………….. 
 


