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Protokół nr 202/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 23 października 2014 r. w godz. od 750 do 1000  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 201/IV/2014 z dnia 16 października 2014 r. został przyjęty 
jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyj ęcia 

protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji zleconego zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju” oraz skierowanie 
wystąpienia pokontrolnego do Zarządu Stowarzyszenia „Dom  
z Sercem” w Trzcińsku - Zdroju (druk nr 1/202). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista 

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 
Po zapoznaniu się z protokołem z przeprowadzonej kontroli 

realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 
„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju” oraz  
z wystąpieniem pokontrolnym dotyczącym ww. kontroli, Zarząd 
jednogłośnie zlecił Głównemu Specjaliście ds. Kontroli 
uszczegółowienie i skonkretyzowanie  wniosków pokontrolnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście 
ds. Kontroli. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 

 
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników 
majątkowych, po zlikwidowanej jednostce Zespole Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, dla Gryfińskiego Domu Kultury (druk  
nr 2/202). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych,  
po zlikwidowanej jednostce ZSS w Gryfinie, dla Gryfińskiego Domu 
Kultury, wymienionych w protokole nr 4/2014 z przeprowadzonej 
oceny składników majątku ruchomego z dnia 1 października 2014 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „OR”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk  
nr 3/202). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 

 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie   
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 683/2014 w sprawie 
zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania 

umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką  na 
stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie  (druk nr 4/202). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy  

o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką  na stanowisku 
pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką  na 
stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 684/2014 w sprawie 
rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką  
na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk  
nr 5/202). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 685/2014 w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

  

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie 
utwardzenia pobocza drogi powiatowej Nr 1409 Z Warnice-Stare 
Łysogórki (druk nr  6/202). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy Nr 39/ZD/2014 z Przedsiębiorstwem 
Wielobranżowym Krzysztof Michałowski z Mieszkowic  na wykonanie 
utwardzenia pobocza drogi powiatowej Nr 1409 Z Warnice-Stare 
Łysogórki za kwotę 57 654,95 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.24.2014.MI 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie dostawy znaków drogowych dla potrzeb 
oznakowania pionowego dróg powiatowych (druk nr 7/202). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „WIMED” Oznakowanie 
Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy znaków drogowych wraz  
z uchwytami do montażu i słupkami dla potrzeb oznakowania 
pionowego dróg powiatowych za kwotę 26 543,70 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
8. 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 do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę oleju 
opałowego lekkiego” (druk nr 8/202). 

 
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 zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  



 5

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 686/2014 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego 
lekkiego”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.13.2014.SD 
 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na „Obsługę 
bankową budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek 
organizacyjnych” (druk nr 9/202). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert na „Obsługę bankową 
budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych”, Zarząd 
jednogłośnie wybrał ofertę Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.  
z oferowaną kwotą do 19 396,80 zł na okres 4 lat i wyraził zgodę na 
podpisanie umowy w tym zakresie. 

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. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przeznaczenie 
do wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie na okres do 3 lat  (druk nr 10/202). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
przeznaczenie do wynajmu pomieszczeń biurowych nr 3.1.  
o pow. 22,65 m2, nr 3.2. o pow. 17,32 m2, nr 3.4. o pow. 19,72 m2, nr 3.6. 
o pow. 20.79 m2, nr 3.17. o pow. 23,36 m2 i, i nr 3.18. o pow. 21.45 m2,  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na okres do 3 lat  
z zastosowaniem stawki miesięcznej czynszu najmu 8,00 zł/ m2 oraz 
4,00 zł/ m2 netto za części wspólne. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyj ęcia informacji z konsultacji Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2015 (druk nr 11/202). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie zatwierdził protokół z przebiegu 
konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2015.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s realizacji 

projektu pn. „Health education for life” w ramach p rogramu 
Erasmus+ Akcja 2. – „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany 
dobrych praktyk” (druk nr 12/202).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie realizacji projektu pn. „Health education for life” w ramach 
programu Erasmus+ Akcja 2. – „Współpraca na rzecz innowacji  
i wymiany dobrych praktyk”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie realizacji projektu pn. „Health education for life” w ramach programu Erasmus+ 
Akcja 2. – „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji projektu pn. „Healt h education for 
life” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. – „Współpraca na rzecz 
innowacji i wymiany dobrych praktyk”.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie 
indywidualne dla ucznia kl. I Technikum Budowlanego (druk  
nr 13/202). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki oraz orzeczeniem Nr 15/2014/2015/Ch  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na 
nauczanie indywidualne ucznia kl. I Technikum Budowlanego  
w wymiarze 14 godzin tygodniowo od 27.10.2014 r. do 28.11.2014 r. 
  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu Roman Rataj. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 
Wydziału „OR” (druk nr 14/202).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian między 
paragrafami wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych                            
w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 85 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i „FK”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 
Wydziału „OR” (druk nr 15/202).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 
zmniejsza się o 4 000,00 zł plan wydatków na zakup usług 
obejmujących tłumaczenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na 
wynagrodzenie za wygłoszony wykład i zaprezentowanie albumu 
wydanego przez powiat podczas uroczystej sesji Rady Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i „FK”. 
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16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 16/ 202). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 4 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na zakup środków żywności, środki na zwiększenie 
planu wydatków pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i „FK”. 
 
17. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie z dokonanej analizy planu finansowego jednostki (druk 
nr 17/202).   

 
Zarząd zapoznał się z pismem, znak: ZSP2/KMS/071/7/2014 z dnia 

14 października 2014 r., zawierającym informację Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z dokonanej analizy planu 
finansowego jednostki. 
 
18. 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 18/202). 

 
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 687/2014 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 
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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”. 
 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Ministra Finansów, znak: ST4/4820/785/2014, 
zawierającym informacje o: 

• rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, 
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,  

• planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach  
z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

• planowanej na 2015 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu 
państwa. 

 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 202/IV/2014. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
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