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     Protokół nr 171/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 20 marca 2014 r. w godz. od 810 do 1135 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 Zarządzania Drogami, Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zlecenia likwidację 
dzikich wysypisk i usuwania zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11a/171) 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 

3.    Protokół Nr 170/IV/2014 z dnia 13 marca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia 

zgody na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych 
przez Starostwo Powiatowe  w Gryfinie (druk nr 1/171). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składników majątku ruchomego 
użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, wskazanych  
w protokole nr 2/2014 z dnia 12 marca 2014 r. z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku 
ruchomego jednostki (druk nr 2/171). 

 
Po zapoznaniu się z informacją uzupełniającą Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji i Kierownika Referatu Info rmatyki do wniosku 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego 
jednostki, będącego przedmiotem obrad 156 posiedzenia, Zarząd 
postanowił: 
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1) przyj ąć na stan Starostwa Powiatowego w Gryfinie: 
• komputer jednostka centralna NTT, nr inw. ZSP2/Sz-15/22/66, 
• monitor LCD ACER AL1916W, nr inw. ZSP2/Sz-216/38/6, 
• komputer jednostka centralna Optimus – 2 szt. nr inw. 20/5 i 

20/2, 
• komputer jednostka centralna EFS, nr inw. ZSP2/Sz-19/22/64, 
• komputer jednostka centralna EFS, nr inw. ZSP2/Sz-19/22/64,  
• skaner Pustek OpticPro ST12, nr inw.20/9  

2) wyrazić zgodę na likwidację: 
• monitor kineskopowy PHILIPS 150E, nr inw. ZSP2/Sz-19/M, 
• monitor kineskopowy BELINEA, nr inw. ZSP2/Sz-20/20/2 

3) zobowiązać ZSP nr 2 do dokonania dodatkowego sprawdzenia stanu 
technicznego 4 monitorów LCD BENQ FP71G  o nr inw. ZSP2/Sz-
19/22/64 w zakładzie elektronicznym w celu uzyskania informacji  
o rzeczywistych kosztach naprawy. 

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

  
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Zachodniopomorskiej 
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie  
w sprawie dalszego użytkowania pomieszczeń biurowych w budynku 
przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie  (druk nr 3/171). 
 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dotyczącego kontynuowania współpracy  
w związku ze zbliżającym się zakończeniem systemowego projektu „OHP 
jako realizator usług rynku pracy”, Zarz ąd jednogłośnie stwierdził,  
że istnieje możliwość dalszego nieodpłatnego udostępniania niezbędnych 
pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie  
na dotychczasowych warunkach, tj. w formie użyczenia z jednoczesnym 
ponoszeniem kosztów utrzymania przez Zachodniopomorską Wojewódzką 
Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w wysokości 2 400,00 zł brutto 
kwartalnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku w sprawie wypowiedzenia 
umowy najmu pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. 
Dworcowej 1 w Chojnie zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Administracją Szkół Infrastruktury Społecznej w Chojnie  (druk nr 
4/171). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora Administracji Szkół  
i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia biurowego w budynku przy 
ul. Dworcowej 1 w Chojnie z dniem 31 marca 2014 r. i na dzień 27 marca 
br. wyznaczył termin odbioru i zdania kluczy do pomieszczenia 
biurowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na podział 
nieruchomości oznaczonej numerem działki położonej w obrębie 4, 
miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu (druk nr 5/171). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Roman Rataj. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podział nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 84 położonej w obrębie 4, miasta Chojna, 
stanowiącej własność Powiatu, Zarząd przed podjęciem decyzji postanowił 
przedstawić wniosek Radzie Powiatu, celem uzyskania opinii  
w przedmiotowej sprawie. 

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

załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-
2015 (druk nr 6/171). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Podinspektor Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
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Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-
2015. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2011-2015w 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 załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfi ńskiego  
na lata 2011-2015. 

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

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia 
Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do projektu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją tego projektu (druk nr 7/171). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły Główny Księgowy 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – Eliza Kamińska oraz Specjalista ds. programów 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – Monika Bałszan. 

 
Zarząd omówił poprawiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do projektu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją 
tego projektu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu „JUNIOR 
– program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa 
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Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją tego projektu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 585/2014 w sprawie 
przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do projektu „JUNIOR – program aktywizacj i zawodowej 
absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją 
tego projektu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem  
się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego 
„Kwalifikacje drog ą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 
8/171). 

 
Zarząd omówił poprawiony projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem  
się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego „Kwalifikacje 
drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wprowadził do niego poprawki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania 
wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego 
„Kwalifikacje drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz  
ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 586/2014 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem  
się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego „Kwalifikacje 
drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły Główny Księgowy Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie – Eliza Kamińska oraz Specjalista ds. programów Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie – Monika Bałszan. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. przyjęcia protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Edukator” w Gryfinie 
(druk nr 9/171). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie przyjął protokół  
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 31 stycznia br. w Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Edukator” w Gryfinie, za 2013 r. 
w zakresie sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów 
wykazywanych przez szkołę do dotacji pobieranej z budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i skierował wystąpienie pokontrolne do osób 
prowadzących szkołę.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zapewnienia obsługi prawnej dla Starostwa 
Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych na okres 2 miesięcy 
poprzez wybór dotychczasowego Wykonawcy (druk nr 10/171). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Publicznych, Zarząd większością głosów zatwierdził wybór 
dotychczasowego Wykonawcy – Kancelarię Prawniczą Radców Prawnych 
Spółka Partnerska SDO Skotarczak Dąbrowski Olech ze Szczecina, 
wyłonionego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
14 000 euro  na świadczenie obsługi prawnej dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na okres 2 miesięcy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.251.5.2014.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Remonty cząstkowe grysami  
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2014 roku 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, Moryń i Mieszkowic” (druk nr 11/171). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami oraz dokumentacją ofertową, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
wybór Wykonawcy – firmę TRANS – MASZ Przedsiębiorstwo Transportu 
i Maszyn Drogowych S.A. ze Stargardu Szechińskiego wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remonty cząstkowe 
grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2014 roku z podziałem  
na 3 zadania: 

• zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa –  
z oferowaną kwotą 148 410,57 zł brutto, 

• zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój – z oferowaną 
kwotą 248 455,08 zł brutto, 

• zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowic – z oferowaną 
kwotą 209 870,60 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod  
nr sprawy ZD.272.07.2014.MI. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s zlecenia likwidację dzikich wysypisk i usuwania zanieczyszczeń  
z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 11a/171). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
Zarząd jednogłośnie zlecił przeprowadzenie likwidacji dzikich wysypisk  
i usuwanie zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego wraz z wywozem śmieci na składowisko odpadów 
komunalnych na terenie gminy: 

• Widuchowa, Stare Czarnowo – firmie Usługi Budowlane Ambroziak 
Jan z Gardna za kwotę 6 937,26 zł brutto; 

• Gryfino – firmie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
z Gryfina za kwotę 5 668,80 zł brutto; 

• Banie – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Morynia 
za kwotę 4 451,18 zł brutto; 

• Chojna – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski  
z Morynia za kwotę 5 995,84 zł brutto; 

• Trzcińsko-Zdrój – firmie Zakład Komunalny z Trzci ńska-Zdrój  
za kwotę 5 346,90 zł brutto; 

• Mieszkowice – firmie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
z Mieszkowic za kwotę 4 378,06 zł brutto; 

• Cedynia i Moryń – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski 
z Morynia za kwotę 7 211,46 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod  
nr sprawy ZD.7134.12-18.2014.MI. 

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

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Zarzadzania 
Drogami w zakresie posiadanej dokumentacji projektowej dotyczącej 
zadania „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy 
miasta Mieszkowice” (druk nr 12/171). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
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 Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli dora źnej 
przeprowadzonej w dniach od 13 do 18 marca br. w Wydziale 
Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie zakresie 
posiadanej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Przebudowa ulicy 
Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice”  
i zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do złożenia stosownych 
wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście  
ds. Kontroli i Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Kontroli  
pod nr sprawy K.1712.1.2014. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista ds. Kontroli  – 

Edyta Szturo. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu 

finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału 
„ZD” (druk nr 13/171).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów  
i wydatków powiatu o kwotę 528 878,27 zł, w związku z umową dotacji 
zawartą z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie 
realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych (zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – 
Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odc. Kłodowo - Żelechowo”). 

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

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

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

w/s w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 14/171).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę zwiększenie planu 
finansowego wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie o kwotę 500,00 zł  i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie o kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium 
Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
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Ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfi ński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „EK”. 
 
16. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 15/171). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej budżetu powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna planu finansowego 
wydatków jednostki o kwotę 14 595,64 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 
nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zabezpieczenia środków finansowych na realizację 
projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez 
zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie 
gryfi ńskim” w ramach POKL (druk nr 16/171). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przekazanie środków finansowych w kwocie 37 560,00 zł   
na wyodrębniony rachunek bankowy projektu „Bezpośrednie wsparcie 
rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli 
w powiecie gryfińskim” w ramach przyznanego jednostce do realizacji 
planu finansowego i zgodnie z harmonogramem. 

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

 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 
2014 r. (druk nr 17/171). 
 

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

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę  
21 603,06 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 
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3 917,21 zł plan finansowy wydatków jednostki, z przeznaczeniem  
na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy pośmiertnej, 

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

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2014 r. (druk nr 18/171). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie transzy  
w marcu o kwotę 50 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz  
w kwietniu o 20 000,00 zł, w czerwcu o kwotę 10 000,00 zł oraz  
we wrześniu o kwotę 20 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
20. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  
na 2014 r. (druk nr 19/171). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek  – Jan Podleśny. 

 
Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie transzy  
w lutym o kwotę 11 990,00 zł, zmniejszenie transz od kwietnia do listopada 
po 3 380,00 zł i w grudniu o kwotę 3 350,00 zł. 

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

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

w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk 
nr 20/171). 
 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie niewykorzystanej transzy  
w lutym o kwotę 406 547,00 zł, zmniejszenie transzy w sierpniu                        
o kwotę 27 615,29 zł i transzy w grudniu o kwotę 216 750,00 zł, 
zwiększenie transzy w marcu  o kwotę  731 123,33 zł, transz od kwietnia  
do lipca po 19 700,00 zł, transz we wrześniu i październiku po 19 700,00 zł  
i transzy w listopadzie o kwotę 1 348,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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22. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. okresowej kontroli prawidłowości  

w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 21/171). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu w/s okresowej 

kontroli prawidłowo ści w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie zobowiązał 
Skarbnik Powiatu do wystąpienia do kierowników jednostek, u których 
wystąpiły nieprawidłowości w sporządzonych sprawozdaniach 
budżetowych zobowiązując ich do zweryfikowania sposobu sporządzania 
sprawozdań w celu ograniczenia w przyszłości składania dużej ilości 
korekt oraz poinformowania Zarządu o podjętych czynnościach 
wyeliminowujących powtarzające się nieprawidłowości sprawozdawcze. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk nr 22/171). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej 
Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 587/2014 w sprawie budżetu 

powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej 
Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski zarządził 30 minutową przerwę w obradach, 

która trwała od godz. 10.40 do godz. 11.10. 
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24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 
Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej i Anety Sajdowskiej  
do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Zebraniu Założycielskim 
Spółdzielni Socjalnej „Promyk” z siedzibą w Goszkowie oraz składania 
skutecznych oświadczeń woli dotyczących powołania przez Powiat 
Gryfi ński Spółdzielni Socjalnej „Promyk” (druk nr 24 /171). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Marianny 

Kołodziejskiej – Nowickiej i Anety Sajdowskiej do reprezentowania 
Powiatu Gryfińskiego na Zebraniu Założycielskim Spółdzielni Socjalnej 
„Promyk” z siedzibą w Goszkowie oraz składania skutecznych oświadczeń 
woli dotyczących powołania przez Powiat Gryfiński Spółdzielni Socjalnej 
„Promyk”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie 
w sprawie upoważnienia Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej i Anety Sajdowskiej do reprezentowania 
Powiatu Gryfińskiego na Zebraniu Założycielskim Spółdzielni Socjalnej „Promyk” z siedzibą w Goszkowie 
oraz składania skutecznych oświadczeń woli dotyczących powołania przez Powiat Gryfiński Spółdzielni 
Socjalnej „Promyk” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 588/2014 w sprawie 

upoważnienia Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej i Anety Sajdowskiej  
do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Zebraniu Założycielskim 
Spółdzielni Socjalnej „Promyk” z siedzibą w Goszkowie oraz składania 
skutecznych oświadczeń woli dotyczących powołania przez Powiat 
Gryfi ński Spółdzielni Socjalnej „Promyk”. Powyższa uchwała wejdzie  
w życie z chwilą podjęcia przez Radę Powiatu w Grafinie uchwały  
w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej  „Promyk” w Goszkowie. 
 
25. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  

za 2013 rok (druk nr 23/171). 
 

Zarząd omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2013 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za 2013 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za 2013 r., które zostanie przedłożone Radzie 
Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie. 
 
26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 171/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 …………………………….. 


