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    Protokół nr 177/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 30 kwietnia 2014 r. w godz. od 810 do 950 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 176/IV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania łącznego sprawozdania 

finansowego za 2013 r. (druk nr 1/177). 
 
Zarząd omówił i jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe 

Powiatu Gryfińskiego za 2013 r., które zostanie przedłożone Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu w ustawowym terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie o wsparcie finansowe obchodów Dnia Strażaka (druk  
nr 2/177). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie  
1 500,00 zł obchodów Dnia Strażaka zaplanowanych na dzień 23 maja br.,  
z przeznaczeniem na oprawę uroczystości.  

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

dot. wniosku Komitetu Organizacyjnego Turnieju – Komisariatu Policji 
w Chojnie i Gimnazjum w Mieszkowicach o dofinansowanie organizacji 
eliminacji powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
(druk nr 3/177). 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Jan Podleśny. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Komitetu Organizacyjnego Turnieju – Komisariatu Policji  
w Chojnie i Gimnazjum w Mieszkowicach, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dofinansowanie w kwocie 700,00 zł organizacji eliminacji 
powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbędą 
się w dniu 13 maja br. w Gimnazjum w Mieszkowicach, z przeznaczeniem 
na zakup nagród i oprawę turnieju.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Jan Podleśny. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wyrażenia zgody na zawarcie z Cechem Rzemiosł Różnych  
i Przedsiębiorców w Gryfinie umowy o współpracy promocyjnej (druk 
nr 4/177). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł 
opłaty obowiązkowej ponoszonej przez każdego przedsiębiorcy z terenu 
powiatu gryfińskiego  uczestniczącego w targach INKONTAKT w Schwedt 
w dniach 14-15 czerwca br. oraz podpisał umowę z Cechem Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie na świadczenie usług promocyjnych 
powiatu na targach.  

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

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki  
i krajoznawstwa (druk nr 5/177). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki  
i krajoznawstwa. 

  
 



 3

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert  
na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa   
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 604/2014 w sprawie powołania 
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego, 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki  
i krajoznawstwa.   

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r. (druk 
nr 6/177). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

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

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2014 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 605/2014 w sprawie 
zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2014 r. i podpisał umowę z Polskim Stowarzyszeniem  
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Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie zlecając 
zrealizowanie zadania publicznego pod tytułem: „Nasza szansa na lepsze 
życie – gabinet logopedyczno-rehabiliatacyjny – Motylek” za kwotę dotacji 
38 920,00 zł (I transza zostanie przekazana Stowarzyszeniu w kwocie 
18 920,00 zł w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, II transza  
w kwocie 20 000,00 zł w terminie do dnia 8 października br.). 
Stowarzyszenie przekaże na realizację zadania kwotę 4 649,44 zł stanowiącą 
ich środki własne. 

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

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

 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad 

postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa 
wodnego (druk nr 7/177). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 
 

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

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa 
wodnego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie 
ratownictwa wodnego. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 

 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa szybu wraz  
z dostawą i montażem dźwigu osobowego w DPS w Dębcach” 
(druk nr 8/177). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Budowa szybu wraz z dostawą i montażem 
dźwigu osobowego w DPS w Dębcach”. 
 
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. „Budowa szybu wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego w DPS w Dębcach”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 606/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa szybu wraz z dostawą i montażem 
dźwigu osobowego w DPS w Dębcach”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.07.2014.SD. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 9/177). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 
14 712,28 zł, z przeznaczeniem na remont kotła centralnego ogrzewania. 

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



 6

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk nr 
10/177). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków między paragrafami dotyczącymi 
wynagrodzeń w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 827,30 zł, 
w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 4 936,74 zł  i w rozdziale 
85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 1 119,09 zł. Jednocześnie Zarząd 
wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków w dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 
w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 153 000,00 zł, 
paragrafie 4260 – Zakup energii – 20 000,00 zł oraz paragrafie 4300 – Zakup 
usług pozostałych – 10 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
finansowego wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 
80120 – Licea ogólnokształcące. 

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

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk nr 
11/177). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w dziale 
801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan finansowy wydatków  
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 2 500,00 zł (wkład własny  
do projektu „Community school-school in community”- niewykorzystane 
środki), przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80120 - Licea 
ogólnokształcące, z przeznaczeniem na dofinansowanie Pikniku 
Legionowego dla uczniów klas mundurowych. 

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

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk nr 
12/177). 

 
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 
80130 – Szkoły zawodowe, paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  
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w kwocie 300,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem  
z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony dach na budynku 
warsztatu w wyniku złych warunków atmosferycznych. 

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

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk 
nr 13/177). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 
80195 – Pozostała działalność w kwocie 168 858,04 zł, w związku z realizacją 
projektu pn. „Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma” 
w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS. 

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

 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  
na 2014 r. (druk nr 14/177). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie 
niewykorzystanej transzy w marcu o kwotę 73 072,21 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transz w maju o kwotę 30 000,00 zł, w czerwcu o kwotę 
15 000,00 zł, w lipcu o kwotę 8 072,21 zł oraz we wrześniu o kwotę  
20 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. 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 15/177). 

 
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. 
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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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 607/2014 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 powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
16. 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 16/177). 

 
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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 608/2014 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 powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: 
K.0021.155.DT.2014 z dnia 25 kwietnia br. przekazującym uchwałę Nr LXVI.179.2014 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 kwietnia  
2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 177/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 …………………………….. 


