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Protokół nr 203/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 października 2014 r. w godz. od 750 do 1615  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 202/IV/2014 z dnia 23 października 2014 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych 
oddanych w najem przez Powiat Gryfiński Stowarzyszeniu „Pod 
Dębami” w Dębcach  (druk nr 1/203). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składników majątkowych 
oddanych w najem przez Powiat Gryfiński Stowarzyszeniu „Pod 
Dębami” w Dębcach (dot. wskazanych we wniosku: pralnicy, 
zmywarki, obieraczki i krajalnicy). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
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 2/203). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przekazanie składników majątkowych, po zlikwidowanej 
jednostce Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie, dla Gryfi ńskiego 
Domu Kultury oraz opini ą Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji w tym zakresie, Zarząd jednogłośnie postanowił: 
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• zobowiązać Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie do przeprowadzenia licytacji pianina „Calisia” 
(cena wywoławcza 395, 00 zł brutto), przy pomocy Wydziału 
„OR”;  

• w przypadku  braku zainteresowania licytacją wyrazić zgodę 
na nieodpłatne przekazanie pianina, po zlikwidowanej 
jednostce Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie, dla 
Gryfi ńskiego Domu Kultury.  

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

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wra żenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Gryfi ńskiego do Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju 
Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego w województwie 
zachodniopomorskim (druk nr 3/203). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Pomoc Administracyjna  

w Wydziale  Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Wioleta Marczak.  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wraził zgodę na  
zawarcie umowy dot. przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do 
Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno - 
Zawodowego w województwie zachodniopomorskim, po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji co do zgodności z prawem zapisów 
przedmiotowego projektu umowy oraz opinii czy do jej zawarcia 
potrzebna jest zgoda Rady Powiatu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Pomoc Administracyjna  
w Wydziale  Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Wioleta Marczak.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysu ofertowego do protokołu 
konieczności z dnia 17.09.2014 r. na „Roboty dodatkowe – budowa 
boiska sportowego przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – częściowa wymiana 
gruntu” (druk nr 4/203).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził kosztorys ofertowy do 
protokołu konieczności z dnia 17.09.2014 r. na „Roboty dodatkowe – 
budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – częściowa 
wymiana gruntu” oraz wyraził zgodę na udzielenie zamówienia na 
roboty dodatkowe dotychczasowemu wykonawcy tj. firmie KS Usługi 
Ogólnobudowlane Koza Szymon z Gryfina za kwotę 11 900,00 zł. 
Brakuj ące środki finansowe na realizację powyższego zadania  
w wysokości 7 453,99 zł będą pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „FK”. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

zespołu  do przygotowania i nadzoru nad realizacją zadania  
pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku - Zdroju - restauracja 
historycznego obiektu zabytkowego” (druk nr  5/203). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. powołania zespołu  do 
przygotowania i nadzoru nad realizacją zadania pn. „Dom z Sercem  
w Trzcińsku - Zdroju - restauracja historycznego obiektu 
zabytkowego” Zarząd jednogłośnie postanowił, iż rozpatrzy go  
w późniejszym terminie po uzupełnieniu o umowę i zakres obowiązków 
określony przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” dla Europejskiego 
Centrum Doradczego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na  podpisanie aneksu do umowy zawartej z Gminą 
Mieszkowice dot. „Przebudowy ulicy Dworcowej pełniącej funkcję 
obwodnicy miasta Mieszkowice” (druk nr  6/203). 

 
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 podpisanie aneksu nr 1 do 
umowy Nr 22/ZD/2014 zawartej w dniu 27 czerwca 2014 r. z Gminą 
Mieszkowice w sprawie uzgodnienia zasad, terminów i sposobu 
finansowania zadania pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej 
funkcj ę obwodnicy miasta Mieszkowice”. Aneks wprowadza zmianę  
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w zakresie terminu przekazania przez Gminę Mieszkowice II transzy 
środków finansowych tj. do 10 listopada 2014 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z Gminą Banie  
dot. wspólnej przebudowy ulicy Sosnowej w Baniach - etap I (druk 
nr 7/203). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do 
umowy Nr 31/ZD/2014 zawartej w dniu 14 sierpnia 2014 r. z Gminą 
Banie w sprawie wspólnej przebudowy ulicy Sosnowej w Baniach - 
etap I. Aneks, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, 
zwiększa wartość inwestycji o kwotę 47 078,77 zł. Łącznie na realizację 
ww. zadania powiat przekaże środki finansowe w wysokości  
107 663,02 zł brutto a Gmina Banie 24 415,75 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 Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału 
„ZD” (druk nr 8/203).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się o 40 000,00 zł 
plan wydatków na realizację zadania prowadzonego wspólnie z Gminą 
Banie, dotyczącego przebudowy ulicy Sosnowej w Baniach (dotacja dla 
Gminy Banie- zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodników w ciągu 
dróg powiatowych na terenie gmin”), przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa, modernizacja 
nawierzchni dróg powiatowych, w tym także dokumentacja 
techniczna”, 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  
i „FK”. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2014 r. (druk nr 9/203). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się 
niewykorzystane transze w maju o 447,71 zł, w sierpniu                             
o 14 946,36 zł, we wrześniu o 119 709,94 zł i w październiku  
o 21 433,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w listopadzie  
o 100 000,00 zł i w grudniu o 56 537,01 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2014 r. (druk nr 10/203). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza 
się niewykorzystane transze w lipcu o 22 861,73 zł, w sierpniu                             
o 40 000,00 zł i we wrześniu o 117 800,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transz w październiku o 100 000,00 zł i w listopadzie  
o 80 661,73 zł. 

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

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2014 r. (druk nr 11/203). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się 
niewykorzystane transze w lipcu o 50 000,00 zł, w sierpniu                             
o 40 000,00 zł i we wrześniu o 95 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transz w październiku o 40 000,00 zł, w listopadzie  
o 50 000,00 zł i w grudniu o 95 000,00 zł.  

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

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na  
2014 r. (druk nr 12/203). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w dziale 801-Oświata i wychowanie, zwiększa się                      
o 13 688,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, przy 
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jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków rzeczowych oraz 
dokonuje się zmian w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, 
zwiększa się o 14 315,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków rzeczowych. 

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

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2014 r. (druk nr 13/203). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się niewykorzystane transze w lipcu o 23 206,20 zł,  
w sierpniu o 72 403,00 zł i we wrześniu o 29 754,28 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu transz w listopadzie o 33 000,00 zł  
i w grudniu o 92 363,48 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. 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 14/203). 

 
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 688/2014 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”. 
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O godz. 900 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia XL sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały  
wznowione o godz.1605. 
 
15. 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 15/203). 

 
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 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 689/2014 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 zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 

16. 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 
Gryfi ńskiego na 2014 rok (druk nr 16/203). 

 
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 
Gryfi ńskiego 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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 690/2014 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 zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
17. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  

z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od 
początku roku do dnia 30.09.2014 r. (druk nr 17/203). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd przyjął jednogłośnie 

sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres 
od początku roku do dnia 30.09.2014 r., które zostanie przedstawione 
radnym na kolejnej sesji Rady Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

• Zarząd zapoznał się z pismem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie dot. sytuacji finansowej 
wszystkich Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 203/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 …………………………….. 


