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Protokół nr 184/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 18 czerwca 2014 r. w godz. od 745 do 915 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 183/IV/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

1. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 1/184). 

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

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej budżetu powiatu w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej plan 
finansowy wydatków jednostki o kwotę 2 153,64 zł, z przeznaczeniem  
na wypłatę nagrody jubileuszowej.  

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

2. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków 
jednostki na 2014 r. (druk nr 2/184). 
 

Na wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
dochodów (z tytułu otrzymanej premii dla pracodawcy, w związku  
z odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną w ramach programu 
„Junior-program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych”) i wydatków jednostki na zakup usług pozostałych  
o kwotę 544,07 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i p.o. Dyrektorowi jednostki. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany w planie finansowym 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GN”  
na 2014 r. (druk nr 3/184). 

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

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków w rozdziale 70005 – 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu, w celu likwidacji barier architektonicznych. 
Jednocześnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego wydatków 
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „GN”. 

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

w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „EK” na 2014 r. (druk nr 4/184). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 
4 000,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  o kwotę 1 500,00 zł i Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o kwotę 2 500,00 zł, z przeznaczeniem 
na wypłatę absolwentom stypendiów za wybitne wyniki w nauce  
w II semestrze roku szkolnego 2013/1014. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „EK”. 
 

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 
2014 r. (druk nr 5/184). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków między działami 801 – Oświata  
i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę  
76 500,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych  
na wypłatę wynagrodzenia od umów zleceń dla nauczycieli oraz  
na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

6. 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 
6/184). 
 

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 629/2014 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”. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2014 rok (druk nr 7/184). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2014 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok w 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 budżetu powiatu na 2014 rok. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „FK”. 
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8. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego 
bilansu Powiatu Gryfińskiego za 2013 r. (druk nr 8/184). 

 
Zarząd omówił i podpisał skonsolidowany bilans Powiatu Gryfińskiego 

sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który zostanie przekazany Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o.  (druk nr 
9/184). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Prezes Zarządu Spółką 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Edyta Nowotarska, Główny Księgowy Spółki – 
Jadwiga Anklewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Podinspektor Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

 
 Zarząd, po wysłuchaniu omówionego przez Prezesa Zarządu Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. sprawozdania z działalności 
Zarządu Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki  
za 2013 r., jednogłośnie upoważnił Pana Wojciecha Konarskiego  
do reprezentowania Zarządu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. w dniu 25 czerwca 2014 r.  
z prawem do głosownia przy podejmowaniu uchwał.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Prezes Zarządu Spółką „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Edyta Nowotarska, Główny Księgowy Spółki – Jadwiga 
Anklewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – 

Lucyna Zawierucha, Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

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

w/s wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu roll-upu dla Komendy 
Powiatowej Policji w Gryfinie (druk nr 10/184). 

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

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Roman Rataj. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, dot. wniosku Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie w kwocie 350,00 zł zakupu 
roll-upu, na którym zostanie umieszczony herb Powiatu Gryfińskiego wraz 
z informacją o jego sfinansowaniu ze środków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
  

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Zespołu Szkół w Widuchowej o udzielenie Patronatu 
Honorowego Starosty Gryfińskiego oraz pomocy rzeczowej w związku 
z II Rowerową Akcją Charytatywną „Jedziemy dla Artura” (druk  
nr 11/184). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Zespołu Szkół w Widuchowej, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę za udzielenie pomocy rzeczowej w postaci zakupu 100 
okolicznościowych koszulek dla uczestników II Rowerowej Akcji 
Charytatywnej „Jedziemy dla Artura” w kwocie 1 380,00 zł. Na koszulkach 
z przodu zostanie umieszczona mapa powiatu z zaznaczonymi konturami 
gmin wraz z wykreśloną trasą przejazdu cyklistów. Z tyłu koszulki zostanie 
umieszczony zapis: www.gryfino.powiat.pl. Patronat Honorowy nad Akcją 
obejmie Starosta Gryfiński. 

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. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania remontu drogi powiatowej Nr 1367Z 
Szczawno – Bartkowo na odcinku od drogi Nr 1356Z Szczawno 
Żórawie w km 0+000 ÷ 1-780 (druk nr 12/184). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik  Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma oraz Członek Roman Rataj. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zlecił firmie – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof 
Michałowski z Mieszkowic wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1367Z 
Szczawno – Bartkowo na odcinku od drogi Nr 1356Z Szczawno – Żórawie 
w km 0+000 ÷ 1+780 (wykonanie koryta i uzupełnienie nawierzchni drogi 
tłuczniem kamiennym frakcji 0÷63 mm wg wskazań o pow. 1050 m2, 
uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym o grubości po zagęszczeniu 
średnio 5 cm na pow. 200 m2 oraz wyrównanie nawierzchni drogi  
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z brukowca poprzez zagęszczenie walcem wibracyjnym), za kwotę  
30 640,97 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.7134.2.28.2014.MI. 
 

13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 
znak: PPP-Go/3110/46/2014/BF z dnia 13 czerwca 2014r. dot. realizacji projektu 
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia 
nauczycieli w Powiecie Gryfińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 184/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 …………………………….. 


