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Protokół nr 181/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 29 maja 2014 r. w godz. od 745 do 1500 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 180/IV/2014 z dnia 21 maja 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s wyboru Wykonawcy  

i podpisania umowy na zakup urządzenia UTM (druk nr 1/181). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu 
Informatyki – Waldemar Trzeciak. 

 
Na wniosek Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zawarcie z firmą Nbit Spółka Jawna Popenda Ireneusz, 
Jenczmionka Jarosław z Gliwic umowy na zakup wraz ze świadczeniem 
usług wsparcia technicznego, aktualizacją subskrypcji, instalacją, 
wdrożeniem i konfiguracją urządzenia UTM, za kwotę 15 950,00 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi Informatyki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki – 

Waldemar Trzeciak. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy na obsługę prawną dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych powiatu (druk 
nr 2/181). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie (członek Jan Podleśny nie brał udziału w głosowaniu) wyraził 
zgodę na zawarcie z firmą Skotarczak Dąbrowski Olech Kancelaria 
Prawnicza Radców Prawnych Spółka Partnerska ze Szczecina umowy  
na obsługę prawną dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu na okres od 1 czerwca 2014 r. do 28 lutego  
2015 r., za kwotę 9 250,00 zł brutto miesięcznie. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

3. Wniosek Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem”  
w Trzcińsku – Zdroju dot. wyrażenia zgody na likwidację środka 
trwałego (druk nr 3/181). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Zarządu 

Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju, pozytywną opinią 
Naczelnika Wydziału „OR”, Zarz ąd wyraził zgodę na likwidację środka 
trwałego – obieraczki do ziemniaków OZO 2.1. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Przewodniczącemu Zarządu 
Stowarzyszenia i Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek. 

 
4. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego dot. wniosku Publicznego 

Gimnazjum w Baniach o sfinansowanie kosztów przejazdu uczniów  
na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (druk  
nr 4/181). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek. 

 
Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego dot. wniosku Publicznego 

Gimnazjum w Baniach, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na sfinansowanie w kwocie 900,00 zł kosztów przejazdu uczniów  
na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do poinformowania 
wnioskodawcy o zasadach rozliczenia się z otrzymanego dofinansowania  
tj. przedstawienia faktury wystawionej na Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek. 

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2    w Gryfinie” (druk nr 5/181).  
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 



 3

  
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy – firmę KS Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza z Gryfina 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie”, z oferowaną kwotą 746 968,45 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

  
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na 
zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy 
miasta Mieszkowice” (druk nr 6/181). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zawarł umowę nr 21/ZD/2014 ze Spółką Jawną „KOMPLET 
INWEST” Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj z Gorzowa 
Wlkp. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego prac związanych  
z przebudową ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta 
Mieszkowice, realizowanych  przy współudziale środków z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-
Dostępność-Rozwój w Województwie Zachodniopomorskim oraz Gminy 
Mieszkowice. Inspektor nadzoru otrzyma za wykonanie umowy 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  49 500,00 zł brutto, które będzie 
płatne  proporcjonalnie do wartości wykonanych robót. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
7. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r. (druk 
nr 7/181). 
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Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków jednostki między rozdziałami w dziale 854 
– Edukacyjna opieka wychowawcza  o kwotę 4 514,85 zł. 

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

 
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 
2014 r.  (druk nr 8/181). 

 
 Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego 
wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 851,53 zł i składki 
na Fundusz Pracy o kwotę 1 676,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu finansowego wydatków na czynsz za pomieszczenia biurowe o kwotę 
1 365,53 zł i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 
o kwotę 1 162,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowalnego. 
 
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany 

w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r. w związku  
z realizacją projektu „Kobieta – atrakcyjny pracownik” (druk nr  9/181). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków na realizację projektu „Kobieta – atrakcyjny pracownik”   
w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób 
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy o kwotę 
715,19 zł.  

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

w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r. w związku  
z realizacją projektu „Młodzi aktywni” (druk nr 10/181).  
 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków na realizację projektu „Młodzi aktywni” w ramach działania  
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
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zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy o kwotę o kwotę 49 321,60 zł, 

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
 

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. 
(druk nr 14/181). 

 
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie transzy  
w maju o kwotę 58 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
niewykorzystanych transz w lutym o kwotę 17 552,29 zł, w marcu o kwotę 
22 000,00 zł oraz w kwietniu  o kwotę 18 447,71 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i  Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s okresowej kontroli 

prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki 
organizacyjne Powiatu  Gryfińskiego (druk nr 15/181). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu zawierającym 

informacj ę o okresowej kontroli prawidłowości w sporządzaniu 
sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego za rok 
2013, Zarząd jednogłośnie przyjął informacj ę i określił zalecenia  
dla kierowników jednostek i odpowiednich wydziałów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Głównemu Specjaliście ds. Kontroli. 
 
13. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przeprowadzenia kontroli doraźnej  

w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 16/181). 
 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przeprowadzenie kontroli doraźnej w Zespole Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. Jednocześnie Zarząd do przeprowadzenia kontroli 
powołał zespół w składzie: Głównego Specjalisty ds. Kontroli oraz 
Audytora Starostwa Powiatowego w Gryfinie zobowiązując ich do 
przedstawienia zakresu kontroli oraz terminu, rozszerzając zakres kontroli 
podany we wniosku.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Audytorowi, Głównemu 
Specjaliście ds. Kontroli oraz Wydziałowi „FK”. 
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14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s 
zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk nr 
11/181). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian między rozdziałami 
w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 6 786,98 zł. 

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

 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk  
nr 12/181). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu planu finansowego wydatków w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne, 80111 – 
Gimnazja Specjalne o kwotę 51 596,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i  Dyrektorowi jednostki. 
 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk  
nr 13/181). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu planu finansowego wydatków w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne o kwotę 
1 418,24 zł. 

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

 
17. 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 17/181). 
 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 616/2014 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”. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę,  
która trwała od godz. 10.00 do godz. 14.50. 

 
18. 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 18/181). 
 
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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie 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 617/2014 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  powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
19. 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 19/181). 
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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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 618/2014 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”. 
 
20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Wiceprezesa Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego 
Związku Sybiraków w Gryfinie z dnia 05 maja 2014 r. dot. dofinansowania budowy pomnika 
– „Matki Polki-Sybiraczki” – „Bohaterki Golgoty Syberyjskiej” w Gryfinie wraz z opinia 
prawną w przedmiotowej  sprawie; 
- Zarząd zapoznał się z podziękowaniami Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie za współpracę przy przygotowaniu Imprezy Integracyjnej dla Osób 
Niepełnosprawnych „Neptunalia 2014”. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 181/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 …………………………….. 


