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Protokół nr 196/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 11 września 2014 r. w godz. od 750 do 930  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 Wojciech 

Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
uwag (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 195/IV/2014 z dnia 4 września 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk  
nr 1/196). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 657/2014 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w/s przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego 
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dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/196). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 658/2014 zmieniającą 
uchwałę w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego 
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński.  

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

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego  
w/s wsparcia finansowego „Tygodnia Żurawia” (druk nr  3/196). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Zarząd 
jednogłośnie  wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 350,00 zł 
organizowanego w dniach 26.09-05.10.2014 r. „Tygodnia Żurawia”.  

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.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s ustalenia terminu i zwołania 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. oraz upoważnienia 
członka Zarządu Powiatu do reprezentowania i głosowania przy 
podejmowaniu uchwał (druk nr 4/196). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie ustalił zwołanie 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie” Spółka z o.o. na dzień 17 września 2014 r. o godz. 13.30. 
Jednocześnie Zarząd jednogłośnie upoważnił  Starostę Gryfińskiego 
Wojciecha Konarskiego do reprezentowania i głosowania przy 
podejmowaniu uchwał oraz wydał instrukcję co do głosowania nad 
proponowaną uchwałą w zakresie terminu zwrotu dopłat.    

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wstrzymanie 
egzekucji z nieruchomości dłużnika (druk nr 5/196). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia 
zgody na wstrzymanie egzekucji z nieruchomości dłużnika oraz 
pismem radcy prawnego w tym zakresie, Zarząd odnosząc się do 
przedmiotowego pisma jednogłośnie ustalił wytyczne dla radcy: 

 w pkt 2 – raty powinny uwzględniać należność główną oraz  
częściowe odsetki, 

 w pkt 3 – wstrzymanie naliczania odsetek nastąpi z dniem 
podpisania porozumienia, 

 w pkt 4 – dłużnik zapłaci koszty egzekucji do dnia podpisania 
porozumienia. 
  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie 
wykonania tablicy informacyjnej dot. dofinansowania zadania  
pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem 
kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu” (druk nr 6/196). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie wykonania tablicy informacyjnej dot. dofinansowania zadania  
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pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w DPS w Moryniu” Zdzisławowi Konopnickiemu za 
kwotę 224,00 zł brutto.  
 Dodatkowo zobowiązano Wydział „RI” do dokonywania  
i przedkładania Zarządowi comiesięcznej analizy porównawczej 
zużycia oleju w jednostce, w oparciu o poprzedni sezon grzewczy, do 
dnia 31 marca 2015 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
7. 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,  
d) Komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej  
i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” 
(druk nr 7/196). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Tomasz Bąk - broker 
ubezpieczeniowy, Dyrektor Przedstawicielstwa Nord Partner Sp. z o.o. w Szczecinie 

oraz  Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 
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.  „Ubezpieczenie  majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie  majątku, odpowiedzialności cywilnej  
i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 659/2014 w sprawie 
powołania komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie  
majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego”.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „OR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Tomasz Bąk - broker 
ubezpieczeniowy, Dyrektor Przedstawicielstwa Nord Partner Sp. z o.o. w Szczecinie, 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek oraz Zastępca 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  

– Andrzej Krzemiński. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.23.2014.SD 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na wykonanie modernizacji 
dwóch kotłowni olejowych w budynkach powiatu na paliwo 
gazowe (druk nr 8/196). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie ARSTON S.C. ze Szczecina wykonania modernizacji 
dwóch kotłowni olejowych w budynkach powiatu na paliwo gazowe tj.: 

 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
przy ul. Żółkiewskiego 5 – za kwotę 69 864,00 zł brutto. 

 w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego  
w Chojnie przy ul. Dworcowej  1 – za kwotę 69 864 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Dodatkowo Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych z dnia 03 września br. 
w sprawie realizacji umowy nr 12/RI/14 z dnia 09.06.2014 r. dotyczącej 
budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie”. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „RI” do 
wezwania Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z zawartymi 
warunkami i wydanymi opiniami w tym zakresie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk  
nr 9/196). 
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Zarząd określił kierunki polityki budżetowej do opracowania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do 
opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2014 r. 
(druk nr 10/196). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan finansowy jednostki o kwotę 4 361,74 zł w związku z dokonanym 
przez ENEA Operator sp. z o.o. zwrotem nadpłaty w tej wysokości. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 11/196). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna 
plan wydatków jednostki o 2 130,24 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 
nagrody jubileuszowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego 
wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 12/196). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
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zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata                  
i wychowanie plan wydatków jednostki o 5 399,14 zł i z rezerwy 
celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan 
wydatków o 3 026,46 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród 
jubileuszowych. 

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

 
13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 13/196). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza plan wydatków jednostki o 7 959,04 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. 

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

 
14. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 14/196). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza 
się plan wydatków w § 4050-Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy o 2 599,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków w § 4060-Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody uznaniowej.                         
 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 15/196). 

 
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. 
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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 660/2014 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”.  
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- Zarząd zapoznał się z pismem Geodety Powiatowego dot. finansowania zadania  
pn.: „Założenie inicjalnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz 
uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami na 
terenie Miasta i Gminy Gryfino”.    

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 196/IV/2014. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 
 

 

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 …………………………….. 


