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 Protokół nr 136/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 04 lipca 2013 r. w godz. od 800 do 1100  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 135/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zatwierdzenia protokołu  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego oraz sprzętu 
medycznego dzierżawionych przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka z o.o. (druk nr 1/136). 

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

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na likwidację wykazanych w protokole z dnia 28 czerwca 2013 r. 
składników majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego, za wyjątkiem 
Aparatu RTG Philip Duo Diagnost S/N:5000969, dzierżawionych przez 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. W pierwszej kolejności należy 
podjąć próbę sprzedaży Aparatu, dopiero później działania likwidacyjne 
poprzez jego utylizację.  
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „GN” do przygotowania na kolejne 
posiedzenie informację dot. obniżenia czynszu dzierżawnego na sprzęcie 
ruchomym i urządzeń medycznych wynikającego z umowy dzierżawy. 
Ponadto zobowiązał Sekretarz Powiatu do koordynowania prac nad zmianą 
zapisów uchwały nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 
2009 r. w sprawie określenie zasad gospodarowania ruchomymi 
składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu 
Gryfi ńskiego. 
 Nadzór nad realizacją zadnia powierza się Wydziałowi „GN” i Sekretarz 
Powiatu. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia opinii w/s nowego logo 
„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk nr 2/136). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd wyraził stanowisko 
w kwestii propozycji nowego logo „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” 
Spółka z o.o. Zdaniem Zarządu prezentowane logo jest prostym w formie  
i nieprzekraczającym 3 kolorów znakiem graficznym z napisem w otoku. 
Jednocześnie zaznaczył, że przedstawiony znak jest niejednoznaczny, może 
kojarzyć się zarówno z symbolem papieskim ale również ze śmiercią  
i hospicjum. Głównym przesłaniem logo Szpitala powinno być zdrowie  
i życie. W związku z powyższym Zarząd ma wątpliwości i jednoznacznie  
nie może wyrazić opinii w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
3. 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 3/136). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd wyraził zgodę na podpisanie 
uzupełnionego pisma zawierającego odpowiedź dla Domu Lekarskiego S.A. 
w związku z ich wystąpieniem o uznanie wykonania planu inwestycyjnego 
za rok 2012 realizowanego w „Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” Spółka  
z o.o.  
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK”, Wydział „GN”, przy pomocy 
kancelarii prawnej do przygotowania informacji dot. możliwych  
i korzystnych dla dwóch stron rozwiązań i procedur w zakresie 
regulowania zaległości  „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o.  
poprzez konwersję należności na podwyższenie kapitału zakładowego  
i objęcie udziałów przez Powiat. 

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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla 
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nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego (druk nr 4/136). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla 
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
i wprowadził poprawki do załącznika projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych 
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wraz ze zmianami. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 479/2013  w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

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

dot. umowy na opracowanie, przygotowanie planu działań i realizację 
zakładki na oficjalnej stronie internetowej Powiatu pn. „Powiat 
Gryfi ński w sieci” (druk nr 5/136). 

 
Po zapoznaniu się z uzupełnionym wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie odstąpił  
od zawarcia umowy z Firmą Usługi Medialne KabadFilm z Koszalina  
na opracowanie, przygotowanie planu działań i realizację zakładki  
na oficjalnej stronie internetowej Powiatu, z uwagi na to, że ten cel można 
zrealizować przy wykorzystaniu własnego potencjału lub jednorazowego 
zlecenia. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy udzielenia dotacji celowej 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Moryniu na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku 
(druk nr 6/136). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
umowy nr 20/EK/13 o udzielenie dotacji celowej (w kwocie 35 000,00 zł) 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Moryniu na realizację 
zadania pn. „Remont zegara wieżowego kościoła pw. Ducha Świętego  
w Moryniu”, po zmianie zapisu umowy w paragrafie 4 ust. 2 poprzez 
dodanie słowa  „Dotującego” – „Procentowy udział dotacji Dotującego  
w całkowitych kosztach wynosi nie więcej niż: 46,04%”. 

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

dot. dotacji celowej udzielonej Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej  
w Wełtyniu na prace na prace konserwatorskie, restauratorskie  
lub roboty budowalne przy zabytku (druk nr 7/136). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie 
zakresu zadania pn. „Konserwacja zegara na wieży kościoła w Wełtyniu”, 
na którą Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu otrzymała  
z budżetu Powiatu dotację w kwocie 15 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokości przyznanej dotacji. Zaktualizowany harmonogram 
prac obejmowałby konserwację elementów zachowanych oraz 
rekonstrukcj ę boku i zadaszenia z blachą miedzianą.  

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

dot. wniosku Spółki „OM” ze Szczecina o ponowne rozpoznanie 
wniosku w/s przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie (druk nr 8/136). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie uznał wniosek Spółki „OM”  
ze Szczecina z dnia 12 czerwca br. (wpływ do urzędu: 21 czerwca br.)  
o ponowne rozpatrzenie sprawy przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół 
Specjalnych za bezzasadny i skierował do Spółki zawiadomienie znak: 
EK.0123.2.2013.ELB  w przedmiotowej sprawie. 
  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wyboru oferty i podpisania umowy z firmą projektową na opracowanie 
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dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1527Z 
ul. Kolejowa i 9 Maja w Gryfinie (druk nr 9/136). 

 
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 Zakład Usług Technicznych 
KOMPLET INWEST Tomasz Granops ze Szczecina na opracowanie 
dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1527Z  
ul. Kolejowa – 9 Maja w Gryfinie (od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego 
do skrzyżowania ul. Armii Krajowej), za kwot ę 25 830,00 zł brutto  
i podpisał umowę nr 24/ZD/2013 w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
10. 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 ciągu 
pieszo – rowerowego na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach,  
na odcinku 0+230 km do 0+410 km” (druk nr 10/136). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego na ulicy Moryńskiej  
w Mieszkowicach, na odcinku 0+230 km do 0+410 km”. 
 
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 ciągu pieszo – rowerowego na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach, na odcinku 0+230 km do 
0+410 km” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 480/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego  
na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach, na odcinku 0+230 km  
do 0+410 km”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  pod  
nr sprawy ZD.272.20.2013.MI. 
 
11. 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. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę 
chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych 
na terenie gminy Mieszkowice w miejscowościach Sitno, 
Goszków i Czelin o łącznej powierzchni 943 m2 (chodniki + 
zjazdy)” (druk nr 11/136). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz 
zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy 
Mieszkowice w miejscowościach Sitno, Goszków i Czelin o łącznej 
powierzchni 943 m2 (chodniki + zjazdy)”. 
 
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. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych  
w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice w miejscowościach Sitno, Goszków i Czelin o łącznej 
powierzchni 943 m2 (chodniki + zjazdy)” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 481/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie gminy Mieszkowice w miejscowościach Sitno, 
Goszków i Czelin o łącznej powierzchni 943 m2 (chodniki + zjazdy)”.
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod nr sprawy ZD.272.19.2013.MI. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik  

Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
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12. 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. „Świadczenie usług 
obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/136). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz 

Podinspektor  Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  - Jerzy Sawicki. 
 
 Po zapoznaniu się z uzupełnionym wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Świadczenie usług 
obsługi prawnej”, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Wydział „RI”  
do poprawienia  na kolejne posiedzenie zapisów  Specyfikacji w części XIII 
- Kryteria i sposób dokonywania oceny ofert oraz sposobu obliczania oceny. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 
13. 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. „Dostosowanie budynku  
w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” (druk nr 13/136). 

 
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. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie 
na potrzeby edukacyjne”. 
 
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. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 482/2013 w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie 
na potrzeby edukacyjne”.  

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.272.11.2013.SD. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa w/s zlecenia wykonania konserwacji okien 
drewnianych w budynku Starostwa Powiatowego przy  
ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie (druk nr 14/136). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie na tym 
etapie odstąpił od zlecenia wykonania konserwacji okien drewnianych  
w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d. 
Zaplanowane środki w Wydziale „O Ś” na powyższe zadanie zostaną 
wykorzystane na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku 
internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie” w zakresie docieplenia stropodachu 
internatu przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „O Ś” 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania modernizacji instalacji c.o. w sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
(druk nr 15/136). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zlecił Firmie MIEDZIK Sp. z o.o.  
ze Szczecina wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania  
w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie, za kwotę 45 453, 09 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Podinspektor  

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych - Jerzy Sawicki. 
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16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. dofinansowania prac remontowych budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 16/136). 

 
Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wniosku Przewodniczącego 
Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju  w sprawie 
dofinansowania w kwocie 5 000,00 zł prac remontowych budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju polegających na wykonaniu 
izolacji ścian budynku mieszkalnego, rozpatrzył go pozytywnie. Środki 
finansowe na realizację zadania będą mogły zostać przekazane przez 
Powiat w postaci dotacji celowej w momencie wyrażenia zgody przez Radę 
Powiatu na dokonanie zmiany w budżecie powiatu. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do udzielenia odpowiedzi 
Prezesowi Stowarzyszenia w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „RI” 
oraz Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia. 
 
17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 17/136). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r., zgodnie z którym  
w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 
zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę  
15 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wynagrodzeń 
bezosobowych, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów  
o dzieło dla orzeczników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
18. 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 18/136). 

 
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. 
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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. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 483/2013 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”. 
 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 

 
-  Zarząd zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania na kolejne posiedzenie informacji  
dot. stanu rozliczeń z tytułu należności ciążących na „Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” 
Spółka z o.o.  
- Zarząd zapoznał się z informacją Kierownika Gospodarczego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie dot. stanu oleju opałowego na dzień 30 czerwca 2013 r. 
-  Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Zastępcy Naczelnika Wydziału Architektury  
i Budownictwa o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.6740.4.166.2013.BS 
z dnia 28 czerwca 2013 r. o udzielenie pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę 
układu wewnętrznego pomieszczeń RTG wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 
korytarza na potrzeby sali badania wysiłkowego, znajdującego się w budynku szpitala. 
-   Zarząd zapoznał się z pismem Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego znak: ZOZNP 07.076.144.13 z dnia 27 czerwca 2013 r. dot. uchwały  
nr XXV/189/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie rozwiązania 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka, likwidacji Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 136/IV/2013. 
 
 Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 
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