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  Protokół nr 158/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 12 grudnia 2013 r. w godz. od 805 do 1140 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: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami w/s wyrażenia zgody  
na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 19/ZD/2013 zawartej z Zakładem Usług 
Technicznych KOMPLET INWEST ze Szczecina na opracowanie dokumentacji 
technicznej przebudowy drogi Nr 1404 Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku 
Trzcińsko-Zdrój – Gogolice  (druk nr 12a/158), 
-  Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami w/s wyrażenia zgody  
na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 2/ZD/2013 zawartej z Zakładem Usług 
Technicznych KOMPLET INWEST ze Szczecina na opracowanie dokumentacji 
technicznej przebudowy drogi Nr 1356Z Gryfino – Linie (druk nr 12b/158),  
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami w/s wyrażenia zgody  
na podpisanie  Aneksu nr 1 do umowy nr 28/ZD/2013 i Aneksu nr 2 do umowy  
nr 8/ZD/2013 zawartych z Pracownią Projektową Dróg i Mostów „DIM” ze Szczecina 
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przepustu w km 15+765  
na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice – 
Chojna w m. Rurka (druk nr 12c/158) (porządek obrad został przyjęty ze zmianami –  
zał. nr 2). 

3.    Protokół Nr 157/IV/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie  

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania prowadzonej jednostki (druk  
nr 1/158). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
dotyczącej funkcjonowania prowadzonej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącej 
funkcjonowania prowadzonej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
dotyczącej funkcjonowania prowadzonej jednostki. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2013 r. (druk nr 2/158). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r. 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 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd”  
w 2013 r. (druk nr 3/158). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd”  
w 2013 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację programu „Aktywny samorząd” w 2013 r.  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd”  
w 2013 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie  – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego 
uchwałę nr XXX/216/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 
2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok (druk  
nr 4/158). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający 
uchwałę nr XXX/216/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 
2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie zmieniającego uchwałę nr XXX/216/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2013 r.  
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający 
uchwałę nr XXX/216/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 
2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki  
dot. projektu pn. „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń  
w administracji publicznej” (druk nr 5/158).  
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Mieszkowice w sprawie uzgodnienia zasad 
współpracy i finansowania przy realizacji projektu pn. „Polsko-niemiecka 
wymiana doświadczeń w administracji publicznej” w ramach Programu 
Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – 
„Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ 
Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo 
Zachodniopomorskie) 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi  
10 714,00 EUR, dotacja z Funduszu Małych Projektów Euroregionu 
Pomerania wynosi 85 % - 9 106,90 EUR natomiast Powiat i Gmina poniosą 
udział własny po 7,5%. Powiat Uckermark nie będzie partycypować  
w kosztach wkładu własnego do projektu, ponieważ wnosi w ramach 
wkładu przygotowanie wniosku, prowadzenie negocjacji z biurem 
Pomerania, tłumaczenie wniosku i metryczek decyzyjnych oraz 
sporządzenie budżetu. W przypadku otrzymania 10 % z rezerwy celowej  
z budżetu Państwa strony porozumienia (Powiat i Gmina) wniosą wkład 
własny w wysokości po 2,5%. Gmina Mieszkowice zobowiązana jest  
do przekazania udziału własnego na rachunek bankowy Powiatu do dnia 
31.12.2013 r.  

Jednocześnie Zarząd podpisał wniosek o przyznanie dofinansowania  
z Funduszu Małych Projektów na realizację ww. projektu. 

W związku z wyrażeniem zgody na przystąpienie do projektu zostaną 
dokonane zmiany w budżecie powiatu na 2013 r. i 2014 r oraz zadanie 
zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 
 
6. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
- Zarząd omówił pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: NK.3.4131.603.2013.SA  
z dnia 9 grudnia 2013 r. dot. podjętej przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały  
Nr XXV/189/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespoły Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej  
w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych 
w Nowym Czarnowie (tj. dostosowanie ww. aktu do stanu zgodnego z prawem poprzez 
wyeliminowanie wadliwego przepisu - paragrafu 4 z obrotu prawnego,  na który wpłynęła 
skarga do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwestionująca zgodność  
z prawem). 
 

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

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn. „Roboty dodatkowe – 
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Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” 
dotychczasowemu Wykonawcy oraz zatwierdzenia protokołu 
konieczności i kosztorysów na ww. roboty dodatkowe (druk nr 6/158). 

 
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. 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy – firmie INTERBAU Sp. z o.o. 
z Gryfina zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
na zadanie „Roboty dodatkowe – Dostosowanie budynku w Nowym 
Czarnowie na potrzeby edukacyjne” oraz zatwierdzenie: 
- protokołu konieczności nr 3 z dnia 5.12.br (zamówienie dot. zamienno-
dodatkowych robót tj. wykonanie nadproży drzwiowych, wykonanie 
wiatrołapu  w holu, na wniosek dyrektora rezygnacja z okien frontowych, 
dodatkowe docieplenie pod okapem, wymiana skorodowanych podejść 
wodno-kanalizacyjnych – 26 739,84 zł brutto), 
- protokołu konieczności nr 4 z dnia 10.12.br (zamówienie dot. instalacji 
informatyczno-technicznej w celu funkcjonowania placówki – 29 364,76 zł 
brutto, 
- kosztorysów na ww. roboty dodatkowe. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie  
pn. „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach 
biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych  
i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 7/158). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę WISAG POLSKA Sp. z o.o.  
ze Szczecina wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie 
pn. „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach 
biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, z oferowaną kwotą 229 492,32 zł 
brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania 
tablicy informacyjnej dot. dofinansowania zadania pn. „Remont sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Gryfinie 
przy ul. Łu życkiej 91” (druk nr 8/158). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zlecił 
Panu Z. Konopnickiemu z Gryfina wykonanie tablicy informatycznej,  
w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Ministra Sportu i Turystyki  
na zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej  przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91” , za kwotę 
296,00 zł brutto, zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy Nr 
2013/0153/2710/SubA/DIS/R o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

10. 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 
pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 
(druk nr 9/158). 

 
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. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Wykonanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 545/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.24.2013.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. 
 

11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy przekraczającej rok 
budżetowy z Wykonawcą wyłonionym w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa leków i materiałów 
medycznych dla DPS Nowe Czarnowo” (druk nr 10/158). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej – Elżbieta Antkowicz. 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie przez Dyrektora umowy 
przekraczającej rok budżetowy z Wykonawcą, który zostanie  wyłoniony  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa leków  
i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo”. 

Jednocześnie zobowiązał Dyrektora jednostki o poinformowaniu 
Zarządu o wyborze Wykonawcy i wynikach postępowania przetargowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki.  
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie pod znakiem: DPS.DK.075-01-32/13. 
 
12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy przekraczającej rok 
budżetowy z Wykonawcą wyłonionym w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa pieluchomajtek dla 
mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia” (druk nr 11/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie przez Dyrektora umowy 
przekraczającej rok budżetowy z Wykonawcą, który zostanie  wyłoniony  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonrgo  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa 



 8

pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie 
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia”. 

Jednocześnie zobowiązał Dyrektora jednostki o poinformowaniu 
Zarządu o wyborze Wykonawcy i wynikach postępowania przetargowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki.  
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

– Elżbieta Antkowicz. 
 

Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie pod znakiem: DPS.DK.075-01-33/13. 

 
13. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli dot. przedstawienia 

wyników z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (druk nr 12/158). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 

Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej w Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Postanowił zobowiązać 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
do regularnego przyjmowania rocznego planu kontroli, przedkładania 
Zarządowi planu kontroli i wyników oraz dokonywania czynności 
kontrolnych zgodnie z regulaminem i upoważnieniem, eliminując ryzyko 
sytuacji skutkujących nieprawidłowościami. Jednocześnie Zarząd 
upoważnił Starostę do wdrożenia ustaleń dot. Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 19/ZD/2013 zawartej z 
Zakładem Usług Technicznych KOMPLET INWEST ze Szczecina na 
opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Nr 1404 
Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Gogolice (druk 
nr 12a/158). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę firmie Zakład Usług Technicznych KOMPLET 
INWEST ze Szczecina na zmianę terminu zakończenia opracowania 
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dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1404Z 
Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Gogolice  
o długości 7 km, ze względu na przedłużającą się procedurę 
administracyjną w sprawie wydania decyzji środowiskowej i lokalizacji celu 
publicznego i podpisał Aneks nr 1 do umowy nr 19/ZD/2013 zawartej  
w dniu 25.04.2013 r. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć 
dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskać pozwolenie  
na budowę w terminie do dnia 31.03.2014 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 2/ZD/2013 zawartej z 
Zakładem Usług Technicznych KOMPLET INWEST ze Szczecina na 
opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Nr 1356Z 
Gryfino – Linie (druk nr 12b/158). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę firmie Zakład Usług Technicznych KOMPLET 
INWEST ze Szczecina na zmianę terminu zakończenia opracowania 
dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino 
- Linie o długości 18 km, ze względu na przedłużającą się procedurę 
administracyjną w sprawie wydania decyzji środowiskowej i lokalizacji celu 
publicznego i podpisał Aneks nr 1 do umowy nr 2/ZD/2013 zawartej w dniu 
10.01.2013 r. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć 
dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskać pozwolenie  
na budowę w terminie do dnia 31.03.2014 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 28/ZD/2013 i Aneksu nr 
2 do umowy nr 8/ZD/2013 i zawartych z Pracownią Projektową Dróg i 
Mostów „DIM” ze Szczecina na opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy przepustu w km 15+765 ma rzece Rurzycy wraz z 
dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice – Chojna w 
m. Rurka (druk nr 12c/158). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę firmie – Pracownia Projektowa Dróg i Mostów 
„DIM” ze Szczecina na zmianę terminu zakończenia opracowania 
dokumentacji technicznej przebudowy przepustu w km 15+765 na rzece 
Rurzycy wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice 
– Chojna w m. Rurka, ze względu na przedłużającą się procedurę 
administracyjną wynikającą z ubiegania się o odstępstwa w RZGW 
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Szczecin i podpisał Aneks nr 1 do umowy nr 28/ZD/2013 z dnia  
08.08.2013 r. oraz Aneks nr 2 do umowy nr 8/ZD/2013 z dnia 21.02.2013 r.  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć dokumentację 
projektowo-kosztorysową oraz złożyć kompletny wniosek o pozwolenie  
na budowę w terminie do dnia 20.12.2013 r. i uzyska pozwolenie  
na budowę w terminie do dnia 20.01.2014 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

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

w/s zmiany planu finansowego dochodów powiatu i wydatków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie (druk  
nr 13/158). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów i wydatków powiatu o kwotę 277,00 zł, w związku 
 z porozumieniem z Gminą Chojna w sprawie realizacji zajęć 
rewalidacyjnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „EK”. 
 
18. Wniosek Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału „ZD” (druk nr 14/158). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów  
i wydatków powiatu o kwotę 9 526,10 zł (pomoc finansowa z Gminy 
Mieszkowice na zadanie pn. „Roboty drogowe na drogach powiatowych  
w Gminie Mieszkowice”. Jednocześnie wyprowadza się z zadania środki 
własne powiatu. 

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

19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 15/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej budżetu powiatu planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea 
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ogólnokształcące, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 
4 342,62 zł. 

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

 
20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 
16/158). 

 
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 w kwocie 
19 801,45 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 
9 553,53 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 26 155,97 zł oraz dziale  
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 199,01 zł, w związku  
z dostosowaniem planu finansowego jednostki do rzeczywistych potrzeb. 

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

 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 17/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu planu finansowego wydatków w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 81030 – Szkoły zawodowe, § 4270 – Zakup 
usług remontowych o kwotę 12 619,80 zł, z przeznaczeniem na remont kotła 
centralnego ogrzewania znajdującego się w budynku kotłowni jednostki.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki na 2013 r. (druk nr 
18/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził na dokonanie zmian w planie 
finansowym dochodów jednostki na 2013 r. o kwotę 9 550,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 19/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków jednostki  na 2013 r. na wynagrodzenia i pochodne 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 57 000,00 zł i w dziale 854 –
Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 364,84 zł, 

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

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań, których 
termin zapłaty upływa w 2014 r. (druk nr 20/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę Dyrektorowi na zaciągnięcie 
zobowiązań, których termin zapłaty upływa w 2014 r. w kwocie 5 000,00 zł 
z tytułu kontynuacji umów zapewniających ciągłość działań jednostki. 

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

 
25. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 21/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków jednostki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 
801-Oświata i wychowanie o 13 514,90 zł  i w dziale 854-Edukacyjan opieka 
wychowawcza o 10 175,52 zł. 

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

 
26. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków  
jednostki na 2013 r. (druk nr 22/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych 

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów (z tytułu darowizny) i wydatków  jednostki  
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na 2013 r.  o kwotę 150,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów  
i wyposażenia. 

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

 
27. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s dokonania zmian w planie finansowym dochodów powiatu  
i wydatków jednostki na 2013 rok (druk nr 23/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów i wydatków o kwotę 64 533,00 zł, w związku  
z porozumieniem z organami administracji rządowej w sprawie realizacji 
programu „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na rok 2013”, „Resortowy program wspierania rozwoju 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
28. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s dokonania zmian w planie finansowym dochodów powiatu  
na 2013 r. (druk nr 24/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian między 
paragrafami w planie finansowym dochodów powiatu w dziale 853 – 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2 275,72 zł. 

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

 
29. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki na 2013 r. (druk  
nr 25/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym dochodów jednostki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 
85202 – Domy pomocy społecznej. Zwiększa się § 0830 – Wpływy z usług  
o kwotę 90 000,00 zł, § 2900 – Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz 
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 
powiatów na dofinasowanie zadań bieżących o kwotę 705 000,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 705 000,00 zł.  



 14

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

 
30. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s dokonania zmian w planie finansowym dochodów powiatu  
i wydatków jednostki na 2013 rok, w związku z realizacją projektu 
POKL „Piramida kompetencji – II edycja” (druk nr 26 /158). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów  
i wydatków dotyczących realizacji projektu „Piramida kompetencji- 
II edycja” o kwot ę 3 170,00 zł, w związku z pismem z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Szczecinie o pozyskanych oszczędnościach w ramach 
projektu. 

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

 
31. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wystąpienia z wnioskiem do Komisji 

Budżetu i Gospodarki o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia 
rezerw celowych budżetu powiatu (druk nr 27/158). 

 
Zarząd wystąpił z wnioskiem do Komisji Budżetu i Gospodarki  

o wydanie opinii w sprawie rozwiązania rezerw celowych zaplanowanych  
w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 89 000,00 zł i w dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 72 000,00 zł oraz przeznaczenie 
środków w kwocie 161 000,00 zł na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży 
mienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „BRZ”. 
 
32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2013 rok (druk nr 28/158). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2013 rok. 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok 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 
zmiany budżetu powiatu na 2013 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039 (druk nr 29/158). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039 
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 
zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
34. 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 30/158). 

 
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. 
 
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. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 546/2013 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”. 
 

35. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski  – c.d. 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie znak: K.0021.325.DT.2013 z dnia 03 grudnia 2013 r. przekazującym: 
- uchwałę nr CLXXVII.472.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2014-2039,  
- uchwałę nr CLXXVII.470.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, 
- uchwałę nr CLXXVII.471.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu budżetu, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 
rok. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 158/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
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