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Protokół nr 201/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 16 października 2014 r. w godz. od 750 do 1015  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. Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na wykonanie remontu windy oraz jego 
dofinansowania przez Powiat Gryfiński (druk nr 3a/202). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  
- zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 200/IV/2014 z dnia 9 października 2014 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 
rocznego planu kontroli za 2014 r. (druk nr 1/201). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 
rocznego planu kontroli za 2014 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu 
kontroli za 2014 r. 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 zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
z realizacji rocznego planu kontroli za 2014 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta 
Gryfino (druk nr 2/201).  
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 
miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 9. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości  (druk nr 3/201). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na wykonanie 
remontu windy oraz jego dofinansowania przez Powiat Gryfi ński 
(druk nr 3a/202). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wykonanie remontu windy znajdującej się w budynku głównym Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu oraz jego dofinansowania do kwoty 
22 000,00 zł przez Powiat Gryfiński.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s udzielenia zamówienia w trybie z wolnej r ęki  
pn.: „Roboty dodatkowe – budowa szybu wraz z dostawą  
i montażem dźwigu osobowego w DPS w Dębcach” (druk nr 4/201). 

 
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 
udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na „Roboty dodatkowe – 
budowa szybu wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego w DPS  
w Dębcach” dotychczasowemu Wykonawcy tj. firmie Remontowo-
Budowlanej REMOBUD z Krakowa za kwotę 7 200,00 zł brutto. 
Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
środków z zadania „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą  
i montażem kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu na zadanie 
„Rozbudowa budynku Domu Opieki Społecznej w Dębcach w celu 
wykonania windy osobowej”. 

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

Dodatkowo, analizując inwestycje m.in. budowę boiska przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Gryfinie, Zarząd wskazał, 
iż szkoła powinna rozważyć możliwość zakupu tablicy wyświetlającej 
na salę gimnastyczną, ewentualnie rolet okiennych i zabezpieczenia 
podłogi w ramach posiadanego planu finansowego. Pomocy 
merytorycznej w zakresie realizacji powyższego zadania udzieli 
Wydział „RI”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi ZSP  
Nr 2 w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 
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6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński  (druk nr 5/201). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
za rok szkolny 2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów 
w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński 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 przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianu 
i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s udzielenia zgody na zwiększenie etatów dla 
nauczycieli wychowawców w internacie ZSP nr 2 w Gryfinie (druk 
nr 6/201). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie: 
• nie wyraził zgody na zmianę w arkuszu organizacyjnym, 
• wyraził zgodę na zwiększenie etatów (na umowę – zlecenie) 

nauczycieli wychowawców w internacie na czas określony  
tj. w okresie zwiększenia ilości wychowanków w związku  
z odbywającymi się kursami zawodowymi. 

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

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zlecenie dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych (druk nr 7/201). 

 

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 zlecenie firmie Szczecińskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych S.A. dostawy piasku do zimowego utrzymania 
dróg w ilości do 858 ton, do kwoty 12 664,08 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2014 r. (druk nr 8/201). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków na realizację projektu „Praktyki 
zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma” o 4 450,00 zł. 

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

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2014 r. (druk nr 9/201). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w dziale 
801-Oświata i wychowanie o 18 299,85 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków na wydatki bieżące oraz zwiększenie 
planu wydatków na wynagrodzenia osobowe  i bezosobowe w dziale 
854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 13 280,12 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
pochodne od wynagrodzeń o 11 750,12 zł i na zakupy inwestycyjne  
o 1 530,00 zł. 
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 Nadzór nad Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s otwarcia konta bankowego w EUR na potrzeby realizacji 
projektu (druk nr 10/201). 
 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie  jednogłośnie nie wyrażając zgody na   
otwarcia konta bankowego w EUR na potrzeby realizacji projektu  
pn.: „Wychowanie zdrowotne przez całe życie”.  Powyższa decyzja 
wynika z rozstrzygnięcia Zarządu przy przyjmowaniu protokołu  
z dnia 24 lutego 2011 r. z kontroli doraźnej przeprowadzonej  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w zakresie 
prawidłowości prowadzenia ewidencji i rozliczenia projektu „Uczenie 
się przez całe życie – Leonardo da Vinci”. 

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

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2014 r. (druk  
nr 11/201). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 
80195-Pozostała działalność o 20 000,00 zł, w celu zabezpieczenia 
środków na realizację projektu „Wychowanie zdrowotne na całe 
życie” w ramach Programu Erasmus+, jednocześnie zmniejsza się plan 
wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe. Realizacja powyższego 
planu może nastąpić po podpisaniu umowy i uzyskaniu upoważnień.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 Dodatkowo Zarząd zobowiązał Wydział „OR”  w porozumieniu 
 z Wydziałem „FK” do przygotowania procedur przy realizacji 
projektów unijnych. 
  
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Wicestarosta Jerzy Miler oraz 
Członek Zarządu Jan Podleśny.  
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiat na 2014 rok (druk nr 12/201). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiat na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiat na 2014 rok 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 zmiany budżetu powiat na 2014 rok.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014–2039 (druk  
nr 13/201). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014–
2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014–2039 
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 zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014–
2039.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
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 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk  
nr 14/201). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 682/2014 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”. 
 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Wicestarosta Jerzy Miler 
oraz Członek Zarządu Jan Podleśny.  
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
1. Zarząd zapoznał się z pismem, znak: DZK.7234.34.2014, dot. przebudowy ulicy 

Sosnowej w Baniach. 
2. Zarząd zapoznał się pismem Skarbnika Powiatu zawierającym informacje 

kierowane do kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów 
Starostwa Powiatowego w zakresie spraw finansowych.  

3. Zarząd Powiatu w wyniku przeprowadzonego głosowania większością głosów 
wybrał na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
Panią Magdalenę Budzisz. Nadzór nad realizacją zadania – Wydział „OR”.  

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 201/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 …………………………….. 


