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Protokół nr 205/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 13 listopada 2014 r. w godz. od 750 do 900  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 204/IV/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. został przyjęty jednogłośnie 
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia opinii w/s Aktualizacji 
nr 7 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego (druk  
nr 1/205). 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po zapoznaniu się z pozytywną opinią 
Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd pozytywnie 
zaopiniował zmiany do Aktualizacji nr 7 Planu Działania Systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa 
Zachodniopomorskiego, jednocześnie wnosząc uwagę dot. wielkości 
zabezpieczenia Powiatu Gryfińskiego w zespoły ratownictwa 
medycznego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

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

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy 
na wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskania 
koniecznych decyzji administracyjnych na wykonanie ruroci ągu 
oraz obniżenie i stabilizację wód jeziora Orzechów (druk  
nr 2/205). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na przedłużenie firmie Projekt Piotr Baliński z Darskowa terminu: 

- opracowania dokumentacji technicznej do dnia 10 grudnia 2014 r.,  
za kwotę 47 585,00 zł brutto, 

- uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych do dnia  
30 listopada 2015 r., za kwotę 7 273,00 zł brutto, 
na wykonanie rurociągu, obniżenie i stabilizację wód jeziora Orzechów 
oraz podpisał Aneks nr 1 do umowy nr 8/OŚ/2014 z dnia  
9 lipca 2014 r. w tym zakresie. 

Jednocześnie Zarząd zapoznał się z opinią prawną na temat 
angażowanych środków własnych powiatu na zadania z zakresu 
administracji rz ądowej. Z opinii wynika, że realizacja zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami przez powiat może następować wyłącznie ze środków 
budżetu państwa w formie dotacji celowych.  

Powyższe zadanie w 2014 r. jest realizowane ze środków 
finansowych przekazanych w formie dotacji od Wojewody 
Zachodniopomorskiego. Jednocześnie Wydział „OŚ” wystąpił  
z pismem do Wojewody o zabezpieczenie środków na zakończenie 
realizacji zadania w 2015 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa pod nr sprawy OŚ.6331.17.2012/13/14.BG. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 

 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania tablicy 
informacyjnej dot. dofinansowania zadania pn. „Budowa Szybu 
windowego wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego  
w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach” (druk nr 3/205). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie  
p. Zdzisławowi Konopnickiemu z Gryfina wykonania tablicy 
informacyjnej dot. dofinansowania zadania pn. „Budowa Szybu 
windowego wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego w Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach”, za kwotę 224,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” (druk nr 4/205). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawcy, firmę Oktan Energy & V/L Sernice Sp. z o.o.  
ze Szczecina, wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” na 12 miesięcy,  
z oferowaną kwotą 743 928,10 zł brutto. 

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. 

 
5. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki dot. rozpat rzenia 

ofert i podpisania umowy na „Zakup oprogramowania Oracle” 
(druk nr 5/205). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu 
Informatyki – Waldemar Trzeciak. 

 
Na wniosek Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy, firmę Transition 
Technologies S.A. z Warszawy na sprzedaż bezterminowej licencji 
oprogramowania Oracle Database Standard Edition One na 2 
procesory (CPU) wraz z dostawą, z oferowaną kwotą 32 939,40 zł 
brutto oraz podpisał umowę nr I/05/2014 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi Informatyki.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki – 
Waldemar Trzeciak. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie – Wydziału „OR” (druk nr 6/205).  
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków  
w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 66 000,00 zł  
na składki naliczane od wynagrodzeń, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków rzeczowych.  

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

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie dot. przesunięcia w planie finansowym dochodów 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 7/205). 
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów jednostki w dziale 801– Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, paragrafie  0920 – Pozostałe 
odsetki o kwotę 70,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
finansowego dochodów jednostki w dziale 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa, rozdziale 7005 – Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami, paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. 

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

8. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 8/205). 

 

Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków jednostki na składki na ubezpieczenia 
społeczne o kwotę 5 061,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
finansowego wydatków jednostki na wynagrodzenia osobowe, składki 
na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia. 

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

9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym 
wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 9/205). 
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Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 
1,74 zł, dostosowując plan do rzeczywiście poniesionych wydatków.  

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

10. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie dot. przeprowadzenia regulacji 
wynagrodzeń pracownikom jednostki oraz zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 10/205). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki  
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki 
opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 15 019,66 zł, z przeznaczeniem  
na przeprowadzenie regulacji wynagrodzeń pracowników jednostki  
od listopada br. 

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

 

11. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 11/205). 

 
Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków jednostki na uposażenia i pozostałe należności 
funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia osobowe o kwotę 67 000,00 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków  
na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych oraz zakup 
materiałów i wyposażenia.  

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

12. 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 12/205). 
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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 692/2014 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”. 
  

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk 
nr 13/205). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, ustalając: 
- dochody w wysokości 68 940 457,91 zł, 
- wydatki w wysokości 70 440 457,91 zł. 
Planowany w roku 2015 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego, 
ustalony jako różnica planowanych do wykonania dochodów 
budżetowych oraz planowanych do realizacji wydatków budżetowych, 
został oszacowany na poziomie 1 500 000,00 zł. Pokryty zostanie 
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz z wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  
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Projekt uchwały zostanie przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
i złożony w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2015-2039 (druk nr 14/205). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
 na lata 2015-2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2015-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 205/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 …………………………….. 


