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 Protokół nr 138/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 18 lipca 2013 r. w godz. od 740 do 805  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 – Wicestarosta Gryfiński 

Jerzy Miler. 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 137/IV/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie  (druk nr 1/138). 

 
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 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 489/2013  w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Stowarzyszenia Republiki Międzyodrza w/s wyrażenia 
zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 5/EK/13 z dnia  
5 kwietnia 2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego  
pn. „Gryfi ńskie Rajdy Rowerowe” (druk nr 2/138). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
kosztorysu zadania publicznego pn. „Gryfińskie Rajdy Rowerowe” 
realizowanego przez Stowarzyszenie „Republika Międzyodrza” i podpisał 
Aneks nr 1 do umowy nr 5/EK/13 z dnia 5 kwietnia 2013 r. w tym zakresie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

Posiedzenie Zarządu  Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 3/138). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej budżetu powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie planu 
finansowego wydatków jednostki o kwotę 1 920,45 zł oraz z rezerwy celowej 
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 469,76 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej i nagrody 
jubileuszowej.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 4/138). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy celowej 
budżetu powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna planu finansowego 
wydatków jednostki o kwotę 12 704,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu 

finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r.  - 
Wydziału „ZD” (druk nr 5/138).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków - Wydziału „ZD” w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. 
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Zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków na zakup usług 
remontowych, o kwotę 160 000,00 zł plan wydatków na inwestycję  
pn. „Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych”  
oraz o kwotę 36 749,05 zł plan wydatków na zadanie pn. „Dotacje dla gmin 
na przebudowę chodników w m. Moryń i Trzcińsko-Zdrój”,  
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 36 749,05 zł  
na zadanie pn. „Dotacja dla Gminy Banie – modernizacja dróg 
powiatowych” oraz o kwotę 260 000,00 zł na zadanie inwestycyjne  
pn. „Przebudowa dróg powiatowych 1350Z i 1352Z, na odcinku: Szczecin-
Binowo”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Wydziałowi 
„ZD”.  
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r.  - Wydziału „O Ś” (druk 
nr 6/138). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
następujących zmian w planie finansowym wydatków - Wydziału „O Ś” :  
 
1. Zmniejsza się w dziale 750 rozdział 75020 §4270 plan wydatków  

o kwotę 60 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie konserwacji okien 
drewnianych w budynku przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie”,  

2. Zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90005 §4300 plan wydatków  
o kwotę 4 000,00 zł na zadanie przewidziane w zakresie ochrony 
powietrza i klimatu wynikaj ącego z zamówień składanych  
w akredytowanym laboratorium na wykonanie pomiaru 
zanieczyszczenia powietrza,  

3. Zmniejsza się  w dziale 900 rozdział 90005 §4390 plan wydatków  
o kwotę 5 000,00 zł na zadanie pn. „Wspomaganie realizacji zadań 
państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych 
i pomiarowych, badań stanu środowiska”,  

4. Zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90007 §4300 plan wydatków  
o kwotę 4 000,00 zł na zadanie przewidziane w zakresie wykonywania 
pomiarów hałasu wynikających z zamówień składanych  
w akredytowanym laboratorium, 

5. Zwiększa się w dziale 854 rozdział 85495 §6050 plan wydatków o kwotę 
73 000,00 zł na nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 
internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  
w zakresie docieplenia stropodachu internatu przy ul. Żółkiewskiego 5 
w Chojnie”.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Wydziałowi 
„O Ś”.  
 
7. 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 7/138). 

 
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. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: 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 490/2013 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”. 
 
8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 

 
- Zarząd zapoznał się z informacją dodatkową Naczelnika Wydziału „GN” do wniosku  
w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w III przetargu ustnym nieograniczonym 
oznaczonej numerami działek 138, 194/1 i 194/4 w obrębie ewidencyjnym 2 m. Chojna  
(dot. dotychczasowych kosztów utrzymania obiektu oraz wysokości pozyskanych dochodów  
z tytułu reklamy umieszczonej na powyższym obiekcie). 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Naczelnika Wydziału „OŚ” dot. potwierdzenia 
przez starostwo rejestrowania sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 
wraz z opinią prawną w tym zakresie.  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 138/IV/2013. 
 
 
 Protokół sporządziła Edyta Rybacka _______________________________ 
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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 …………………………….. 
 


