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    Protokół nr 169/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 06 marca 2014 r. w godz. od 810 do 1200 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 168/IV/2014 z dnia 27 i 28 lutego 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 1/169). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2013. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr II/7/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki 
(druk nr 2/169). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany uchwały nr II/7/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 grudnia 
2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu  
i Gospodarki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2010 r.  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu  
i Gospodarki. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 stycznia 
2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2014 r. (druk nr 3/169). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem  projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. 
 
4. Przyjęcie  projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 

zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2014 r. 
(druk nr 4/169). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-
Nowicka. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2014 r. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2014 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi 
Gryfi ńskiemu na 2014 r. 

 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Promyk” w Goszkowie (druk nr 
5/169). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych 
„Promyk” w Goszkowie postanowił przyjąć ww. projekt na kolejnym 
posiedzeniu. 
 

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

 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 6/169). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, 
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za  przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 20 lat, w drodze 
bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem 
działki 247/8 o pow. 1,3986 ha położona w obrębie Daleszewo, gm. Gryfino). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na  podpisanie oświadczenia  
w/s wykonania inwestycji przez Dom Lekarski S.A, obejmujących lata 
2012-2013  (druk nr 7/169). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
postanowień umowy przeniesienia własności sprzętu medycznego  
z zastrzeżeniem terminu początkowego z dnia 30.10.2013 r. zawartej 
pomiędzy Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. a Spółką Dom 
Lekarski S.A. w części dot. sprzętu medycznego. Jednocześnie postanowił, 
że po dokonaniu zmian w umowie w drodze notarialnie poświadczonego 
aneksu i przesłaniu go do wiadomości Zarządu Powiatu będzie możliwe 
podpisanie oświadczenia w sprawie wykonania inwestycji przez Spółkę 
Dom Lekarski S.A., obejmujących lata 2012-2013. 

Nadzór nad realizacją  zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

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

dot. ustaleń z uzgodnień Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński (druk nr 8/169). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu – Gabriela Kotowicz. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki dot. propozycji zwi ązków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński, Zarząd jednogłośnie zatwierdził propozycję Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, co do terminu obowiązywania ww. regulaminu 
tj. z mocą obowiązującą od 1 marca 2014 r. a nie od 1 kwietnia 2014 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”(druk nr 9/169). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gryfińskiego”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 579/2014 w sprawie powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Przewodniczący Rady Powiatu – 

Gabriela Kotowicz. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy o udzielenie 
dotacji celowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na realizację zadania 
„Termomodernizacja i docieplenie budynku przeznaczonego  
na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33  
w Gryfinie” (druk nr 10/169).  

 
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 Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dotacji 
celowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania 
pn. „Termomodernizacja i docieplenie budynku przeznaczonego  
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na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”  
i podpisał umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

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

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 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. „Koszenie traw w pasie 
drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfi ńskiego w latach 2014 – 2016 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 11/169). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Koszenie 
traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfi ńskiego w latach 2014 – 2016 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 Mory ń”. 
 
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. „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego 
w latach 2014 – 2016 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”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 583/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci 
dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2014 – 2016  
z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo  
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i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie 
III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.08.2014.MI. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału  

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zmiany nazwy zadania pn. „Budowa boiska 
sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie”  
(druk nr 12/169). 

 
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. 

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

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
nazwy zadania z „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” na „Przebudowa boiska Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”, tak aby nazwa zadania  
w planie finansowym wydatków była tożsama z nazwą w złożonym przez 
powiat wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie zadania w ramach 
Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych, zakładającego wsparcie 
finansowe modernizacji infrastruktury sportowej służącej klubom 
sportowym, polegającej na przebudowie i/lub remoncie istniejących 
obiektów sportowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu wydatków finansowanych 
środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk  
nr 16/169). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek  – Roman Rataj. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu wydatków 
finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na zadanie „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”, Zarząd rozpatrzył  
go negatywnie. Jednocześnie na realizację ww. zadania postanowił 
zwiększyć deficyt budżetu powiatu w kwocie 160 000,00 zł, który zostanie 
pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”, „RI”  
i „FK”. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „ RI” oraz utworzenia nowego 
zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie” (druk nr 17/169). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 17 835,00 zł 
na nowo utworzone zadanie „Remont sali gimnastycznej  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie” przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na realizację inwestycji 
„Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych 
pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie, działka nr 185 obręb 2  
m. Chojna”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „FK”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „ RI” oraz utworzenia nowego 
zadania pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie” (druk nr 18/169). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie nowego 
zadania pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie” oraz na zwiększenie planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę  
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20 000,00 zł (zwiększenie deficytu powiatu, który zostanie pokryty 
nadwyżką budżetu z lat ubiegłych) na wykonanie kosztorysów 
inwestorskich z branży elektrycznej i sanitarnej, w związku z nowym 
zadaniem. 

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

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. 
 

16. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  
z kontroli planowanej, problemowej przeprowadzonej w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 2 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego  
w Chojnie i skierowania wystąpienia pokontrolnego (druk  
nr 13/169). 

 
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 planowanej, problemowej 
przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 Szczecińskiego 
Centrum Edukacyjnego w Chojnie i skierowania wystąpienia 
pokontrolnego w dniu 8 października 2013 r. w zakresie prawidłowości 
wydatkowania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu powiatu w 2013 r. 
przez ww. liceum i skierował wystąpienie pokontrolne do Szczecińskiego 
Centrum Edukacyjnego Sp. z.o.o. w Szczecinie. 

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.1711.10.1.2013. 
 
17. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z 

kontroli problemowej przeprowadzonej w Policealnym Studium 
Zawodowym nr 5 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Chojnie 
(druk nr 14/169). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Policealnym Studium Zawodowym nr 5 Szczecińskiego 
Centrum Edukacyjnego w Chojnie i skierowania wystąpienia 
pokontrolnego w dniu 8 października 2013 r. w zakresie prawidłowości 
wydatkowania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu powiatu w 2013 r. 



 10

przez ww. studium i skierował wystąpienie pokontrolne do Szczecińskiego 
Centrum Edukacyjnego Sp. z o.o. w Szczecinie. 

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.1711.10.1.2013. 
 

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

 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 
Wydziału „OR” (druk nr 15/169).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu finansowego wydatków między 
paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – 
Urzędy wojewódzkie o kwotę 151,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i „FK”. 
 
19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia dochodów powiatu na 2014 r. w ramach 
środków z EFS (druk nr 19/169). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów powiatu o kwotę 1 434,42 zł i wydatków jednostki                          
o kwotę 1 261,90 zł oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 
10 353,18 zł, w związku  z realizacją projektu „Minimalizacja wykluczenia 
społecznego w powiecie gryfińskim”.  

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

 
20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

w/s zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych w związku 
z planami utworzenia Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Promyk”  
w Goszkowie (druk nr 20/169). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie  
w budżecie środki w wysokości 3 500,00 zł, z przeznaczeniem  
na wniesienie udziału i wpisowego do Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych 
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„Promyk” w Goszkowie. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o tę 
kwotę w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i „FK”. 
 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 21/169). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków jednostki  w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
o kwotę 15 749,59 zł na realizację projektu „Community school-school  
in community”. 

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

 
22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 
r. (druk nr 22/169). 
 
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, rozdziale 
80195 – Pozostała działalność o kwotę 9 000,00 zł (pochodzącą  
ze zwiększonego deficytu budżetu pokrytego nadwyżką budżetową z lat 
ubiegłych) na realizację projektu „Community school-school  
in community”. 

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

 
23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków projektu „Nasze 
kompetencje – Nasza przyszłość” w ramach POKL współfinansowanego 
ze środków EFS na 2014 r. (druk nr 23/169). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów powiatu o kwotę 44,33 zł i wydatków jednostki  
o kwotę 55 868,50 zł w związku z realizacją projektu „Nasze kompetencje-
Nasza przyszłość”. 

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

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków projektu 
„Kreatywni i kompetentni” w ramach POKL współfinans owanego  
ze środków EFS na 2014 r. (druk nr 24/169). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów powiatu o kwotę 447,71 zł i wydatków jednostki  
o kwotę 30 183,44 zł w związku z realizacją projektu „Kreatywni  
i kompetentni”. 

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

planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków 
jednostki, w związku z realizacją projektu „JUNIOR – program 
aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” (druk nr 
25/169).  

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów 
powiatu i wydatków jednostki o kwotę 66 240,00 zł w związku z realizacją 
programu finansowanego przez PFRON: „JUNIOR – program aktywizacji 
zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”. 

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

w/s zmiany planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego  
i wydatków jednostki, w związku z realizacją projektu pn. „Kobieta –  
atrakcyjny pracownik” w ramach POKL (druk nr 26/169 ). 

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

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów 
powiatu o kwotę 25 490,04 zł i wydatków jednostki   o kwotę 116 600,30 zł  
w związku z realizacją projektu „Kobieta – atrakcyjny pracownik”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
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27. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s zmiany planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego  
i wydatków jednostki, w związku z realizacją projektu pn. „Młody 
przedsiębiorca” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS 
na 2014 r. (druk nr 27/169). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów 
powiatu o kwotę 441,08 zł i wydatków jednostki o kwotę 7 528,40 zł  
w związku z realizacją projektu „Młody przedsi ębiorca”.  

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

w/s zmiany planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego  
i wydatków jednostki, w związku z realizacją projektu pn. „Młodzi 
aktywni” w ramach POKL (druk nr 28/169).  

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów 
powiatu o 1 407,62 zł i wydatków jednostki o 9 390,34 zł w związku  
z realizacją projektu „Młodzi aktywni”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała  
od godz. 11.20 do godz. 11.30. 
 
29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2014 r. (druk nr 29/169). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2014 r. i wprowadził do niego zmiany, tj. zwiększa się plan finansowy 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 11 000,00 zł, 
pochodzącą z deficytu budżetu powiatu, który zostanie pokryty nadwyżką 
budżetu z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na: 

• dotację celową na zadania bieżące dla WOPR O/Gryfino –  
5 000,00 zł, 

• wydatki w rozdziale 801 – Oświata i wychowanie – 2 000,00 zł, 
• dotację celową na zadania bieżące dla Młodzieżowego Ośrodka 

Sportowego w Gryfinie na dofinansowanie udziału dzieci w Finale 
Ogólnopolskim imprezy cyklicznej „Czwartki Lekkoatl etyczne” –  
3 000,00 zł, 
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• dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze otwartego konkursu 
ofert – 1 000,00 zł. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za  przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. wraz ze zmianami? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. 
 
30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 – 2039 (druk nr 30/169). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2014 – 2039 i wprowadził do niego zmiany. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za  przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 – 2039 wraz 
ze zmianami? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 – 2039. 
 
31. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem znak: DU.092.1.2013.BF Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie z dnia 27.02.2014 r. będącym odpowiedzią na zalecenia pokontrolne z dnia 
23.01.2013 r. w związku z kontrolą doraźną przeprowadzoną w dniach 25.06. – 02.07.2013 r. 
przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie 
prawidłowości udzielenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażania  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,  
w tym również w zakresie zgodności ze standardami kontroli zarządczej; 
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- Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Wicewojewody Zachodniopomorskiego 
znak: S-1.431.1.1/2014 JJ z dnia 3.03.2014 r. w związku z przeprowadzoną w dniach  
20-24.01.br  kontrolą kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 169/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 …………………………….. 


