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   Protokół nr 166/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 13 lutego 2014 r. w godz. od 810 do 1015 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 165/IV/2013 z dnia 06 lutego 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Chojnie składnika majątku ruchomego (druk nr 1/166). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek oraz Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Chojnie składnika majątku 
ruchomego w postaci komody 8 - szufladowej, wykazanego w protokole  
nr 1/2014 z dnia 16.01.2014 r. z przeprowadzonej oceny składników 
majątku ruchomego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku 
ruchomego użytkowanych przez jednostkę (druk nr 2/166). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, pozytywną opinią Naczelnika 
Wydziału „OR” oraz ekspertyzą techniczną, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych przez 
jednostkę, wykazanych w protokole nr 1/2014 z dnia 23.01.2014 r.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 

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

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału  
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zlecenia opracowania dokumentacji projektowej 
remontu sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Chojnie, w związku    z aplikowaniem  
o    dofinansowanie inwestycji w ramach    programu z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki (druk nr 3/166).  

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie 
Izomorfis Pracownia Projektowa Piotr Fiuk ze Szczecina opracowania 
dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Chojnie, za kwotę 17 835,00 zł brutto. Umowa 
w przedmiotowym zakresie zostanie podpisana po wprowadzeniu zmiany  
do budżetu powiatu na 2014 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2014 – 2039. 

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

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
na zadanie pn.  „Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych” 
(druk nr 4/166). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu oraz 
Kierownika Referatu Informatyki,  Zarz ąd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.  
z Warszawy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Dostawa 
dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych”, za kwotę 2 117 000,00 zł 
brutto.  

Poprzednia umowa w tym zakresie została zawarta z Polską Wytwórni ą 
Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 01 lipca 2011 r. Na dzień  
13 lutego 2014 r. pozostała do wykorzystania kwota w wysokości  
33 551,94 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”, „KM” 
oraz „I”. 
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Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.03.2014.SD. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Wycinka krzaków w pasie 
drogowym sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfi ńskiego z 
podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, 
zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń” (druk nr 5/166).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy - firmę Usługowo – Handlową 
„SPECJALISTA” ze Sławna wyłonionego w postpowaniu przetargowym 
prowadzonym w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  
na zadanie pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym sieci dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: 

• zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa –   
za kwotę 20 814,62 zł brutto; 

• zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój – za kwotę 
10 903,68 zł brutto; 

• zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń – za kwotę 
6 130,94 zł brutto.” 

Firma Usługowo – Handlową „SPECJALISTA” ze Sławna istnieje  
na rynku od 01.08.2010 r. według danych z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalno ści Gospodarczej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.03.2014.MI. 
 

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

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

dot. wniosku Parafii Rzymskokatolickiej w Krzywinie w/s umorzenia 
należności pieniężnych (druk nr 6/166). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie rozpatrzył negatywnie wniosek Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Krzywinie w sprawie 
umorzenia zwrotu części dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego w 2012 r. na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia 
dachowego, łat, blach i rynien na kościele filialnym pw. Nawiedzenia NMP 
w Żelechowie” pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2 177,92 zł wraz 
z odsetkami podatkowymi naliczonymi od 17.08.2012 r. do 06.02.2014 r.  
w kwocie 375,22 zł.  

W 2012 r. Parafia z budżetu powiatu otrzymała dotację w wysokości 
20 000,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

w/s wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego  
w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 7/166). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  - Jolanta Majewska. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie oraz orzeczeniem Nr 50/13/14 o potrzebie 
indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora na nauczanie indywidualne ucznia kl. III Gimnazjum 
Specjalnego, od dnia 03.03.2014 r. do końca roku szkolnego 2013/2014,  
w wymiarze 10 godzin tygodniowo. 

W zakresie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja 
Specjalne o kwotę 7 902,88 zł, stanowiącą ogólny koszt nauczania, powyższe 
nastąpi w zależności od faktycznych potrzeb na podstawie analizowanego  
w okresach planu finansowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”, „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne (druk 
nr 8/166). 

 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie oraz orzeczeniem Nr 31/13/14/Ch  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
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dla Dyrektora na nauczanie indywidualne ucznia kl. II LO, od dnia 
03.03.2014 r. do końca roku szkolnego 2013/2014, w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo. Średni koszt indywidualnego nauczania wynosić będzie 
2 623,11 zł miesięcznie. 

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

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  - Jolanta Majewska. 
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 
2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i    placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński (druk nr 9/166). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński, który również został skierowany do uzgodnienia oraz 
zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.  
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród  
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 10/166). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród 
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dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński, który również został skierowany do uzgodnienia 
oraz zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.  

 
11.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (druk nr 11/166). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, który również został 
skierowany do uzgodnienia oraz zaopiniowania przez związki zawodowe 
zrzeszające nauczycieli.  
 

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

 
12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk  
nr 12/166). 
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Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę między 
paragrafami planu finansowego wydatków w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
o kwotę 40,00 zł z tytułu realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie 
rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli  
w powiecie gryfińskim” w ramach POKL. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany 

planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r., w związku  
z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Piramida kompetencji – II edycja” w ramach działania 6.1 „Poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  
w regionie” (druk nr 13/166). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę między paragrafami planu 
finansowego wydatków jednostki na 2014 r. z tytułu realizacji projektu 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Piramida komp etencji –  
II edycja” o kwot ę 2 091,18 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 166/IV/2014. 
 
 
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 …………………………….. 


