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 Protokół nr 148/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 03 października 2013 r. w godz. od 805 do 930  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 a następnie Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział 
wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2.   Porządek obrad został zmieniony, zdjęto : 
Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na likwidację zużytych składników majątku ruchomego w jednostce (druk  
nr 6/148). 

3.   Porządek obrad został przyjęty ze zmianami (zał. nr 2). 
4.   Protokół Nr 147/IV/2013 z dnia 26 września 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem Spichlerz Sztuki  
w Kołbaczu aneksu do umowy nr 12/EK/13 o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Impreza Cienie zapomnianych kultur  
w Kołbaczu” (druk nr 4/148). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
kosztorysu w projekcie pn. „Cienie zapomnianych kultur w Kołbaczu” 
realizowanym przez Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu i podpisał 
Aneks nr 2 do umowy nr 12/EK/13 o wsparcie realizacji zadania 
publicznego w tym zakresie. W pozycji I. kosztorysu - Koszty merytoryczne 
zmniejszył się koszt z tytułu noclegów i wyżywienia dla artystów (z 1 300 zł 
na 395 zł), ze względu na fakt, iż część gości nie będzie z nich korzystać.  
W związku z powyższym przekazana dotacja Powiatu w kwocie 4 500,00 zł 
zwiększyła swój udział procentowy w projekcie z 23,68% do 24,90%.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni 
elektrycznej niezbędnych do realizacji podstawy programowej oraz  
 do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe (druk nr 3/148). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zakupienie pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej 
niezbędnych do realizacji podstawy programowej oraz do przeprowadzenia 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz przekazał na ten 
cel kwotę 50 000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu. 

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

 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

w/s wyrażenia zgody na zwiększenie zatrudnienia w jednostce o ½ etatu 
(druk nr 5/148). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie – Małgorzata Wakuluk oraz Starosta Gryfiński – Wojciech 

Konarski, który objął prowadzenie posiedzenia. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
zatrudnienia w jednostce o ½ etatu w celu zatrudnienia głównego 
księgowego.  

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

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 

w Nowym Czarnowie – Małgorzata Wakuluk. 
 
4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  

z kontroli problemowej, planowej przeprowadzonej w Klubie 
Bokserskim Garda z siedzibą w Chojnie i skierowania wystąpienia 
pokontrolnego do Zarządu Klubu (druk nr 2/148). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, 

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli problemowej, planowej 
przeprowadzonej w Klubie Bokserskim Garda z siedzibą w Chojnie  
w terminie od 4 do 6 lipca 2012 r. w zakresie prawidłowości realizacji 
zadania publicznego pod tytułem III Międzynarodowa Gala Boksu im. Jana 
Brodowiaka „Pokażą bokserzy, gdzie powiat gryfiński leży”, określonego 
szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 4 marca 2011 r. 
z uwzględnieniem aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz skierował 
wystąpienie pokontrolne do Zarządu Klubu oraz Naczelnika Wydziału 
„EK”. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście  
ds. Kontroli. 

 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Kontroli  
pod nr sprawy K.1711.17.2012. 
 

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

 
5. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  

z kontroli problemowej, planowej przeprowadzonej w Biurze Obsługi 
Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie i skierowania 
wystąpienia pokontrolnego do Inspektora Biura (druk nr 1/148). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, 

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli problemowej, planowej 
przeprowadzonej w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dniu 7.12.2012 r. w zakresie prawidłowości 
naliczania diet oraz kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu  
w Gryfinie w 2012 r. i skierował wystąpienie pokontrolne do Inspektora 
Biura oraz Wydziału „FK”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście  
ds. Kontroli. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Kontroli  
pod nr sprawy K.1712.1.2012. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  
ds. Kontroli – Edyta Szturo. 

 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

dot. podpisania umowy pomiędzy Gminą Mieszkowice a Powiatem 
Gryfińskim w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem  
na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Goszkowie (druk nr 7/148). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie podpisał umowę nr 8/2013 z Gminą 
Mieszkowice na przekazanie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej  
w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie w zakresie 
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finansowania kosztów dowozu uczestników na warsztaty i kosztów zakupu 
materiałów do terapii. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

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

 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1480Z – ulica Mickiewicza  
w Gryfinie” (druk nr 8/148). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy 
– firmę DANKOM Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz 
zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1480Z – ulica 
Mickiewicza w Gryfinie” z oferowaną kwotą 174 169,23 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s: 
- przedłożenia zestawienia wniosków złożonych o udzielenie dotacji 
celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania, 
spełniających wymogi formalne wraz z projektem zestawienia 
rzeczowego przychodów i wydatków na 2014 r., 
- zatwierdzenia propozycji zadań oraz wysokości dotacji celowej 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w 2014 r. (druk nr 9/148). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  - Lucyna Krzemińska. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Gospodarki Wodnej, Zarząd zapoznał się z przedłożonym zestawieniem 
wniosków złożonych o udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych 
Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania, 
spełniających wymogi formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego 
przychodów i wydatków na 2014 r. oraz jednogłośnie zatwierdził listę 
zawierającą propozycje 16 zadań oraz wysokość dotacji celowych 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2014 r., na łączną kwotę 1 000 000,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  - Lucyna Krzemińska. 

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

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 10/148). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów. 
Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o  kwotę 
5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o kwotę 2 500,00 zł  
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie kwotę o 2 500,00 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów tegorocznym absolwentom  
za wybitne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2012/2013. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorom jednostek. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 11/148). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę  
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27 725,66 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu oraz planu finansowego 
wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 
6 701,04 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy zwolnionemu 
nauczycielowi i wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników.    

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

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 
12/148). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na realizację projektu 
„Europa lokalnie: nadzieje i obawy” w ramach Polsko-Litewskiego 
Funduszu Wymiany Młodzieży o kwotę 4 715,53 zł. 

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

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 13/148). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85403-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zmniejsza się plan finansowy 
wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 000,00 zł,  
przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków  
na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wypłatę 
wynagrodzenia za wykonanie okresowej kontroli budynków i instalacji.  

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

13. 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 14/148). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  

Członek Zarządu – Roman Rataj. 
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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. 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 519/2013 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”. 
 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski . 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Mieszkowic znak: GP.721.2.10.2013 z dnia  
23 września br. wyrażającym podziękowania za wspólną realizację inwestycji pn. „Roboty 
drogowe na drogach powiatowych w miejscowościach Goszków, Troszyn, Sitno, Czelin, 
Mieszkowice ul. Moryńska – przebudowa, budowa chodników i ciągów pieszo-jezdnych” 
oraz gotowość do dalszej współpracy (deklaracja zabezpieczenia środków finansowych  
w kwocie 200 000,00 zł w budżecie gminy i przekazania ich po uchwaleniu budżetu  
 na przyszły rok w formie dotacji celowej da Powiatu Gryfińskiego). 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 148/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 …………………………….. 


