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   Protokół nr 178/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 08 maja 2014 r. w godz. od 830 do 905  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 177/IV/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Wyższą Szkołą 
Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie  
o współpracy w celu promocji Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/178). 

 
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 uczestniczyła Skarbnik Powiatu –  
Izabela Świderek. 

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

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy o współpracy  
w celu promocji Powiatu Gryfińskiego z Wyższą Szkołą Humanistyczną 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie na zorganizowanie 
konferencji pn. „Wybrane problemy kształtowania się tożsamości 
regionalnej i lokalnej – aspekt historyczny i socjologiczny”, która odbędzie 
się 23 maja 2014 r. w Szczecinie (w siedzibie uczelni przy ul. Monte Cassino 
15). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
2. Podjęcie 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 2/178). 
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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 podjęciem  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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 609/2014 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 

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 Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie 
wspólnej przebudowy chodnika w ciągu ulicy Kościuszki  
w Trzcińsku-Zdroju – etap I (druk nr 3/178). 

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

 
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 podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój 
w sprawie wspólnej przebudowy chodnika w ciągu ulicy Kościuszki  
w Trzcińsku-Zdroju – I etap. Strony zobowiązują się pokryć koszt zadania 
po 50% łącznych nakładów (do wysokości 75 000,00 zł brutto). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Członek Zarządu Jan Podleśny zwrócił się z prośbą o rozważenie 
możliwości zabezpieczenia przejścia między parkingiem, sklepikami,  
a bramą na Cmentarz komunalny w Gryfinie w postaci pasów dla pieszych, 
bądź progów zwalniających ruch drogowy na tym odcinku.   
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

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

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
na 2014 r., będących w dyspozycji Wydziału OR (druk nr 4/178). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków  
w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w paragrafie 4170 – 
Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 470,00 zł, z przeznaczeniem  
na wykonanie ekspertyzy pianina znajdującego się w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w zakresie oceny jego wartości zabytkowej, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków  
w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Wydziałowi „OR”. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków projektu 
„Nasze kompetencje – Nasza przyszłość” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego na 2014 r. (druk nr 5/178). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 55 716,85 zł,  
w związku z dostosowaniem planu wydatków projektu „Nasze kompetencje 
– Nasza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
na 2014 r., do wartości kwoty dotacji z umowy o dofinansowanie. 

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

 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 rok 
(druk nr 6/178). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
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celowej budżetu powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 
4 973,91 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 
3 792,00 zł plan finansowy wydatków jednostki, z przeznaczeniem  
na wypłatę nagród jubileuszowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
7. 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 7/178). 

 
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. 
 
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 610/2014 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”. 
 
8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
znak: CAZ.6014.7.2013.MB z dnia 28 kwietnia 2014 r. dot. uchwały Zarządu Powiatu  
nr 586/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie 
Klisowskiej do realizacji projektu systemowego Kwalifikacje drogą do sukcesu; 
 
- Zarząd zapoznał się z informacją Zastępcy Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury  
w Gryfinie znak: GDK/P/SEK/166/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. dot. obchodów 
upamiętniających Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa; 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie znak: PCPR.MKN.0602/52/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. dot. sposobu 
sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych jednostki. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 178/IV/2014. 
 
 
Protokół sporządziła Edyta Rybacka _______________________________ 
 

 

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 …………………………….. 


