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 Protokół nr 153/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 07 listopada 2013 r. w godz. od 805 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 Gryfiński 

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 152/IV/2013 z dnia 31 października 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania zlecenia na wykonanie poprawy 
odwodnienia i stanu pobocza drogi    powiatowej Nr 1386Z Nawodna – 
Bielinek na odc. Krajnik Górny – Piasek (druk nr 1/153). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie „MULTIPOL” 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W.P. Rzeczycki z Chojny wykonania 
poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna – 
Bielinek na odcinku Krajnik Górny – Piasek, (tj. uzupełnienie poboczy 
kruszywem na dł. 613 m i średniej szer. 80cm, 100cm lub 150 cm; 
wykonanie ścinki poboczy gruntowych o dł. 328 m i średniej szer. od 1,5 m 
do 2 m), za kwotę 19 803,00 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „O Ś”. 

 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.7134.67.2013.MI. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia  
na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 2/153). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu  – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego 
z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji  
i Transportu  – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s wyrażenia 

zgody na przekazanie środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie wydatków 
transportowych, na które składa się zakup paliwa do radiowozów  
dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, celem zwiększenia 
bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu (druk nr 3/153). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie środków 
finansowych w wysokości 5 000,00 zł (wynikających z możliwości Powiatu  
w tym zakresie) Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków transportowych, na które 
składa się zakup paliwa do radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji  
w Gryfinie, celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Powiatu. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZK” do skierowania 
pisma do Komendanta Wojewódzkiego Policji z prośbą o zwiększenie 
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patroli pieszych na terenie Powiatu, co pozytywnie wpłynie na stan 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 

 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s przedstawienia informacji na temat wyników kontroli 
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
(druk nr 4/153). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska - 

Nowicka. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie dotyczącego działalności Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie postanowił powołać 
zespół w składzie: pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz Głównego Specjalisty ds. Kontroli Starostwa Powiatowego  
celem wypracowania wniosków z kontroli. 

Termin zakończenia pracy zespołu w przedmiotowej sprawie został 
ustalony do końca listopada br. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR oraz 
Głównemu Specjaliście ds. Kontroli. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska - Nowicka. 
 

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  na 2013 r. (druk  
nr 5/153). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu 
finansowego wydatków jednostki na 2013 r. o kwotę 43 000,00 zł, w związku  
z remontem sali gimnastycznej, Zarząd postanowił rozpatrzyć  
go na kolejnym posiedzeniu. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „RI” do wydania opinii  
w przedmiotowej sprawie oraz Dyrektora jednostki do złożenia wyjaśnień 
w zakresie dotychczas wykorzystanych środków finansowych 
zabezpieczonych w planie jednostki na cele remontowe.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany 
planu finansowego wydatków jednostki  na 2013 r., w związku  
z realizacją projektu „Młody przedsi ębiorca” w ramach POKL (druk  
nr 6/153). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków jednostki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy o kwotę  
2 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków  
w rozdziale 85395-Pozostała działalność, z przeznaczeniem  
na zabezpieczenie środków na realizację projektu „Młodzi aktywni” 
realizowanego w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1. 
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 
pracy. 

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

 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany 

planu finansowego wydatków jednostki, w związku z realizacją projektu 
„Młody przedsiębiorca” w ramach POKL (druk nr 7/153).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 
finansowym wydatków na realizację projektu „Młody przedsi ębiorca”  
(w ramach POKL współfinansowanego z EFS, działanie 6.2 Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia), pomiędzy paragrafami w 
dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 – Rozwój kadr 
nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 4 005,68 zł,  

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

 
8. 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 8/153). 

 
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 534/2013 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”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek  - Roman Rataj. 
 
9. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 9/153). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie – Róża Kozieł. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, Zarząd wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. w dziale 
852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-
wychowawcze,  § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę   
20 000,00 zł § 4260 – Zakup energii o kwotę 20 000,00 zł, § 4300 – Zakup 
usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie o kwotę 50 0000,00 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 
85204 – Rodziny zastępcze. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „GN” do zweryfikowania kosztów 
poniesionych przez jednostkę w Chojnie za media (energia, woda, ścieki),  
za okres trzech ostatnich miesięcy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, „GN” 
i Dyrektorom jednostek. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie – Róża Kozieł. 

 
 
 
 
 



 6

10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski . 
 
- Na wniosek Przewodniczącego Wojciecha Konarskiego, Zarząd postanowił zobowiązać 
Geodetę Powiatowego o przygotowanie na kolejne posiedzenie wniosku dot. przyjęcia 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uczestniczenia Powiatu Gryfińskiego  
w realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji  
o Nieruchomościach – Faza I”. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 153/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 …………………………….. 


