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 Protokół nr 143/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 29 sierpnia 2013 r. w godz. od 800 do 1540  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 Gryfiński 

Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2.   Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
a. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r. (druk nr 2a/143), 
b. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany  

w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. (druk nr 2b/143), 
c. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Chojnie w/s zmiany 

w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 2c/143), 
d. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 2d/143). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
 

1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. zapewnienia obsługi prawnej dla 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu do końca roku kalendarzowego poprzez wybór 
dotychczasowego Wykonawcy SDO Kancelaria Prawnicza Radców 
Prawnych Spółka Partnerska ze Szczecina (druk nr 1/143). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków oraz 

Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej 
Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy SDO Skotarczak Dąbrowski Olech Kancelaria Prawnicza 
Radców Prawnych Spółka Partnerska ze Szczecina na świadczenie obsługi 
prawnej dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu na okres od 1 września 2013 r. do 31 grudnia  
2013 r. i podpisał umowę o świadczenie obsługi prawnej w zakresie 
zastępstw procesowych oraz ochrony ważnych interesów Skarbu Państwa 
za kwotę 4 687,53 zł brutto miesięczne oraz umowę o świadczenie obsługi 
prawnej za kwotę 5 767,47 zł brutto miesięczne  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.15.2013.SD. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania monitoringu 
wizyjnego na terenie boiska wielofunkcyjnego oraz zewnętrznej siłowni 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk  
nr 2/143). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zlecenie Wykonawcy – firmie ELVID Piotr Mickiewicz z Trzcińska-
Zdrój wykonania monitoringu wizyjnego na terenie wielofunkcyjnego 
boiska oraz zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie, za kwotę 12 645,00 zł brutto. 

Jednocześnie wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 7 000,00 zł  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu na realizację ww. zadania oraz 
zobowiązał Wydział „RI” do zaproponowania zmiany w budżecie powiatu 
w zakresie przesunięcia niezaangażowanych środków finansowych  
w wysokości 7 000,00 zł (będących w dyspozycji Wydziału) w celu 
uzupełnienia rezerwy ogólnej budżetu  powiatu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.251.26.2013.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków oraz Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
3. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r. (druk  
nr 2a/143). 
 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zmniejszenie transzy dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lipcu  
o kwotę 700 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w sierpniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. (druk  
nr 2b/143). 
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Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie transz w lipcu o kwotę 
 419 542,73 zł, w grudniu o kwotę 114 491,68 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transz w sierpniu o kwotę  449 627,80 zł, we wrześniu o kwotę 
31 000,00 zł, w październiku o kwotę 31 406,61 zł oraz w listopadzie  
o kwotę 22 000,00 zł.  

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

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 2c/143). 
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany  
w planie finansowym wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w dziale 
801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2 786,27 zł w celu wypłaty 
pracownikom korzystających z urlopu macierzyńskiego dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 2012 r. 

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

 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 2d/143). 
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany  
w planie finansowym wydatków jednostki o  kwotę 348,66 zł pomiędzy 
paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację projektu             
„Polski Technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
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 3/143). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2013 rok. 
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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 502/2013 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. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  

za I półrocze 2013 r. (druk nr 4/143). 
 

Po omówieniu Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2013 r. i skierował je do 
przedłożenia Radzie Powiatu w Gryfinie w ustawowym terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
O godz. 915 Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski ogłosił 
przerwę w obradach do godz. 1530. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 5/143). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu gryfińskiego na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem  uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany 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 503/2013 w sprawie 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”. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  

nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2013 rok  (druk nr 6/143). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem  uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 504/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2013 rok . 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
- Zarząd zapoznał się z informacją Zastępcy Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury  
w Gryfinie dot. uroczystości gminnej pn. „74. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej”, 
która odbędzie w dniu 02 września 2013 r. o godz. 1200 na Cmentarzu Komunalnym  
w Gryfinie. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 143/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 …………………………….. 
 


