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Protokół nr 172 IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 27 marca 2014 r. w godz. od 800 do 900  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 – Wicestarosta Gryfiński 

Jerzy Miler. 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 171/IV/2014 z dnia 20 marca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2014/2015 
(druk nr 2/172). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Roman Rataj. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad opracowania 
arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2014/2015. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w roku szkolnym 2014/2015 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 589/2014 w sprawie określenia 
zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2014/2015. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności  
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2014 
roku (druk nr 3/172). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia,  
na które dofinansowanie jest przyznawane w 2014 roku. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2014 roku w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia,  
na które dofinansowanie jest przyznawane w 2014 roku. Projekt uchwały  
został skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe. 

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. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego wyrażenia zgody na sfinansowanie akcji 
profilaktyczno – medycznej pn. „Biała Sobota” organizowanej przez 
Szpital Powiatowy w Gryfinie  Sp. z o.o. (druk nr 1/172). 

 
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, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na sfinansowanie w kwocie 40 000,00 zł akcji profilaktyczno – medycznej 
pn. „Biała Sobota” organizowanej przez Szpital Powiatowy w Gryfinie   
Sp. z o.o., w tym na: 

• przeprowadzenie na terenie sołectw pięciu gmin Powiatu Gryfińskiego 
(Gryfino, Trzci ńsko-Zdrój, Cedynia, Moryń, Mieszkowice) akcji 
promocyjnej (ulotki, plakaty, informacje prasowe, informacje  
na portalach internetowych), informującej o programie profilaktyczno 
– medycznym „Biała Sobota”. Materiały promocyjnej powinny 
zawierać informacj ę o finansowaniu akcji w całości z budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego, 
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• przeprowadzenie w pięciu miejscowościach Powiatu Gryfińskiego 
(Gardno, Trzcińsko-Zdrój, Cedynia, Moryń, Mieszkowice), badań 
diagnostycznych, laboratoryjnych tj. pomiaru ciśnienia krwi, pomiaru 
poziomu cukru we krwi, badanie poziomu cholesterolu we krwi, 
badanie EKG, badania cytologiczne, badania hemoglobiny glinkowej 
we krwi w zależności od potrzeb zgłoszonych przez lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w danej miejscowości, konsultacje  
z trzema lekarzami specjalistami, ustalonymi w drodze konsultacji  
z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej w danej miejscowości, 
dla ok. 400 mieszkańców ww. miejscowości, 

wraz z podpisaniem umowy o dzieło z ww. Spółką w przedmiotowej 
sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

w/s wyrażenia zgody na zawarcie umów pomiędzy Powiatem 
Gryfi ńskim a Stowarzyszeniem „Pod Dębami”, Stowarzyszeniem  
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” oraz Gminą Gryfino  
na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu  
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” (druk  
nr 4/172). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie trzech umów 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem „Pod Dębami”  
w Dębcach, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Goszkowie oraz Gminą Gryfino na realizację przez jednostki 
samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami II”, w ramach których PFRON przyznał dofinansowanie 
w wysokości po 80 000,00 zł na zakup mikrobusu przystosowanego  
do przewozu osób niepełnosprawnych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s wyrażenia 
zgody na udzielenie dotacji celowej dla Oddziału Powiatowego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie na cele 
publiczne związane z realizacją zadań jednostki (druk nr 10/172). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej w kwocie  
7 000,00 zł dla Oddziału Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Gryfinie na cele publiczne związane z realizacją zadań 
jednostki, tj. z zakupem pianek neoprenowych, obuwia do działań podczas 
złych warunków atmosferycznych, paliwa do silników łodzi ratunkowych 
oraz na podpisanie umowy w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie aneksów do zawartych umów z Wykonawcami 
zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon 2014/2015 (druk  
nr 5/172). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umów  
w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na następny sezon 
zimowy 2014/2015 na zadaniu: 

• IV – gmina Chojna, firmie Spółdzielnia Usług Rolniczych z Chojny 
• V – gmina Trzcińsko-Zdrój, firmie Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-

BUD z Trzcińska-Zdrój 
• VI – gminy Mory ń i Cedynia, firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz 

Łyczakowski z Morynia 
• VII – gmina Mieszkowice, firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Krzysztof Michałowski z Mieszkowic  
• VIII – miasto Gryfino, firmie Przedsi ębiorstwo Usług Komunalnych 

Spółka z .o.o. z Gryfina, 
w związku z oszczędnościami na umowach i podpisał aneksy w tym 
zakresie. 

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

zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 2/ZD/2013  
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie (druk nr 6/172). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie firmie Zakład Usług 
Technicznych „KOMPLET INWEST” Tomasz Granops ze Szczecina 
terminu wykonania zadania dotyczącego umowy nr 2/ZD/2013 z dnia  
10 stycznia 2013 r., tj. wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie  
i uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. 
oraz podpisał aneks nr 2 w przedmiotowej sprawie. 

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

zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 2/ZD/2013  
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
powiatowej 1527Z ul. Kolejowa i 9 Maja w Gryfinie (druk nr 7/172). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie firmie Zakład Usług 
Technicznych „KOMPLET INWEST” Tomasz Granops ze Szczecina 
terminu wykonania zadania dotyczącego umowy nr 24/ZD/2013 z dnia  
04 lipca 2013 r., tj. wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1527Z ul. Kolejowa  
i ul. 9 Maja w Gryfinie i uzyskania pozwolenia na budowę w terminie  
do dnia 30 maja 2014 r. oraz podpisał aneks nr 1 w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 2/ZD/2014 na wykonanie 
wycinki topól kanadyjskich rosnących w pasie drogi powiatowej  
Nr 1366Z (druk nr 8/172). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie firmie Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo Usługowe ELGERON PLUS s.c. Jarosław 
Krupieńczyk, Agnieszka Woźniak-Krupie ńczyk z Lubiszyna terminu 
wykonania zadania dotyczącego umowy nr 2/ZD/2014 z dnia 23 stycznia 
2014 r., tj. wycięcie 96 szt. topoli, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych  
w ilości 192 szt. drzewek z palikami i uporządkowanie terenu w terminie  
do dnia 30 listopada 2014 r. oraz podpisał aneks nr 1 w przedmiotowej 
sprawie. 

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

zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 19/ZD/2013  
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
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powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko Zdrój – Białęgi na odcinku Trzcińsko 
Zdrój – Gogolice (druk nr 9/172). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie firmie Zakład Usług 
Technicznych „KOMPLET INWEST” Tomasz Granops ze Szczecina 
terminu wykonania zadania dotyczącego umowy nr 19/ZD/2013 z dnia  
25 kwietnia 2013 r., tj. wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko Zdrój – 
Białęgi na odcinku Trzcińsko Zdrój – Gogolice i uzyskania pozwolenia  
na budowę w terminie do dnia 30 maja 2014 r. oraz podpisał aneks nr 2  
w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GN” (druk nr 11/172). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków w rozdziale 75020 - Starostwa 
powiatowe, w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
o kwotę 8 856,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie systemu 
monitorowania, składającego się z dwóch kamer zamontowanych przy 
wejściu do każdego z budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz 
rejestratora, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego 
wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. 

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

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 12/172). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 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?  
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 590/2014 w sprawie 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. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

13.  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 13/172). 

 
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 
Gryfi ńskiego na 2014 rok 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: 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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 591/2014 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. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
 na 2014 rok (druk nr 14/172). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 592/2014 w sprawie zmiany 
uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
15. Wniosek Skarbnik Powiatu w/s podpisania bilansu z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. (druk  
nr 15/172). 
 
Zarząd omówił i podpisał bilans z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfi ńskiego sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który zostanie 
przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu w Gryfinie 
w ustawowym terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 172/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 …………………………….. 


