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Protokół nr 2/V/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 11 grudnia 2014 r. w godz. od 830 do 1330  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 1/V/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s podpisania aneksów do umów na wymianę stolarki 
okiennej oraz drzwiowej w budynkach kotłowni Powiatu 
Gryfi ńskiego przy ul. Dworcowej w Chojnie, Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych przy ul. Żółkiewskiego w Chojnie oraz  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy  
ul. Podmurze 4 w Chojnie (druk nr 1/2). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie podpisania aneksów do 
umów na wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynkach 
kotłowni Powiatu Gryfi ńskiego (przy ul. Dworcowej w Chojnie, 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Żółkiewskiego w Chojnie 
oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy  
ul. Podmurze 4 w Chojnie), Zarząd jednogłośnie zobowiązał Wydział 
„RI” do uzupełnienia wniosku o: 

• informacj ę - na czym polegają różnice w każdej z ww. kotłowni  
w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, 

• protokoły z ostatnich kontroli p-poż (wskazane zalecenia), 
• opinię prawną - czy Wykonawca zawierając umowę na 

wykonanie projektu i dostosowanie kotłowni do zmiany rodzaju 
paliwa wiedział, że dany obiekt będzie musiał również 
zaprojektować pod kątem zabezpieczenia p-poż. (dostosowując 
do wymogów obecnych przepisów) 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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2. 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 2/2). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do 

przygotowania i nadzoru nad realizacją zadania pn. „Dom z Sercem  
w Trzcińsku-Zdroju – restauracja historycznego obiektu 
zabytkowego”. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania zespołu do przygotowania i nadzoru nad realizacją zadania pn. „Dom  
z Sercem w Trzcińsku-Zdroju – restauracja historycznego obiektu zabytkowego” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 2/2014 w sprawie 
powołania zespołu do przygotowania i nadzoru nad realizacją zadania 
pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju – restauracja historycznego 
obiektu zabytkowego”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s podpisania Aneksu do umowy na „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na budowę windy w budynku szkoły 
ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 3/2).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych,  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 1 do umowy Nr 36/RI/14 zawartej z Biurem 
Architektonicznym Karol Krz ątała na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę windy w budynku szkoły ZSP Nr 2  
w Gryfinie”, w którym przedłu ża się termin realizacji przedmiotu 
umowy o 30 dni.   
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z prośbą 
o pomoc finansową (druk nr 4/2). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek  
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na udzielenie pomocy 
finansowej Stowarzyszeniu w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących budynku 
przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy  
ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie, pod warunkiem, iż faktura  
na ww. roboty zostanie wystawiona po podpisaniu umowy o udzielnie 
dotacji. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „FK”. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zawarcia 

umowy partnerskiej w celu realizacji zadania pn. „Dom z Sercem  
w Trzcińsku Zdroju – Restauracja historycznego obiektu 
zabytkowego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 – zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (druk nr 5/2). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju  prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” - 

Zdzisław Iwanicki. 

 
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

w sprawie zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji zadania  
pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju – Restauracja historycznego 
obiektu zabytkowego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 – zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, Zarz ąd jednogłośnie 
postanowił nie kierować projektu pod obrady Rady. 

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 oraz Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej  w Trzcińsku - Zdroju prowadzonego przez Stowarzyszenie "Dom z Sercem" - 
Zdzisław Iwanicki.  

 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2014 r.  (druk nr 6/2). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2014 r.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 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 przesunięcia środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2014 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

II transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorz ąd” 
w 2014 r. (druk nr 7/2). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia II transzy środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: 
„Aktywny samorząd” w 2014 r.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia II transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 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 przyjęcia II transzy środków Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu: „Aktywny samorz ąd” w 2014 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 
 
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania aneksów do umów zlecenia na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej oraz aneksów do umów 
najmu zawartych ze Stowarzyszeniami prowadzącymi Domy 
Pomocy Społecznej (druk nr 8/2). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie postanowił: 

• wyrazić zgodę na podpisanie aneksów do umów zlecenia na 
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (zawartych ze 
Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego prowadzącym Dom Pomocy Społecznej  
w Moryniu, ze Stowarzyszeniem „Pod Dębami” prowadzącym 
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach oraz ze Stowarzyszeniem 
„Dom z Sercem” prowadzącym Dom Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku - Zdroju), w których zapisy dostosowuje się do 
zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie,   

• zobowiązać Dyrektora PCPR w Gryfinie do uzupełnienia 
zapisów w aneksach do umów najmu zawartych  
z w/w Zgromadzeniem i Stowarzyszeniami, w których  odpisy 
amortyzacyjne zostaną wydatkowane na remonty obiektów. 
 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  
w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 
nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  
o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy Prawo  
o ruchu drogowym (druk nr 9/2). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
 po zapoznaniu się z protokołem Nr 2/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. 
komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów, które stały się 
własnością  Powiatu Gryfińskiego na podstawie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz opinią techniczną wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdu Ford Mondeo  
o nr rej. ZPLF381, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu 
na stację demontażu pojazdów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania wycinki drzew w pasie dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 10/2). 

 
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 Zakład Usług Leśnych, 
Drogowych i  Melioracyjnych Dorota Jeziorska – Ziętek z Chojny 
wykonania wycinki 33 szt. drzew rosnących w pasach dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego za kwotę 24 948,00 zł 
brutto.  

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

zgody na zlecenie dostawy znaków drogowych dla potrzeb 
oznakowania pionowego dróg powiatowych (druk nr 11/2). 

 
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 7 455,80 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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12. Wniosek Geodety Powiatowego dot. udzielenia zamówienia 
publicznego obejmującego przekształcenie planu generalnego 
Elektrowni Dolna Odra w bazę inicjalną GESUT(druk nr 12/2). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Geodeta Powiatowy 

 – Grzegorz Downar 
 

Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zawarcie Umowy Nr GP.272.5.2014.BR z firmą GEOMAR  
z siedzibą w Szczecinie na wykonanie prac geodezyjnych polegających 
na  przekształceniu planu generalnego Elektrowni Dolna Odra w bazę 
inicjaln ą GESUT za kwotę 32 097,07 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Geodeta Powiatowy 
 – Grzegorz Downar 

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie - Wydziału „RI” (druk nr 13/2).  

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym 
zmniejsza się o 5 904,00 zł plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza na zakup usług remontowych, przy 
jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne: 
• Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie- 1 968,00 zł, 
• Modernizacja źródła ciepła w ZSP w Chojnie- 1 968,00 zł, 
• Modernizacja źródła ciepła w budynku Powiatu Gryfińskiego przy 
ul. Dworcowej 1 w Chojnie – 1 968,00 zł.  

Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iż w przypadku, gdy po otrzymaniu 
materiałów uzupełniających rozpatrzy negatywnie wniosek omawiany 
w druku nr 2/1 (dot. podpisania aneksów do umów na wymianę 
stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynkach kotłowni), wówczas 
środki przesunięte powyżej zostaną niewykorzystane. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „FK”  
i „RI”. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego wydatków  Starostwa Powiatowego w Gryfinie -  
Wydziału „ZD” (druk nr 14/2).  
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Zarządzania 
Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na zadania 
inwestycyjne: 
• Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta 
Mieszkowice o 2 000,25 zł (finansowanie – pomoc finansowa w formie 
dotacji celowej z Gminy Mieszkowice), 
• Przebudowa drogi Gryfino-Linie o 39 181,08 zł, 
• Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych, w tym 
także dokumentacja techniczna o 50 000,00 zł, 
• Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gminie Mieszkowice  
o 42 065,72 zł, 
• Przebudowa przepustu w miejscowości Rurka o 10 000,00 zł, 
• Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych i ciągów 
pieszych w Gminie Chojna o 30 623,86 zł, 
• Zwrot dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2011 r. na realizację 
zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - 
Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Warnice”  
o 9 089,22 zł, 
• Przebudowa drogi Trzcińko -Zdrój – Gogolice o 35 000,00 zł. 
Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa 
drogi Trzcińsko-Zdrój – Gogolice” o 35 000,00 zł (finansowanie - 
pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Trzcińsko-Zdrój) 
oraz na zimowe utrzymanie dróg o 50 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „FK”  
i „ZD”. 
 
15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 15/2). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,  zgodnie z którym dokonuje 
się zmian w planie wydatków w rozdziale 85446-Dokształcanie                          
i doskonalenie nauczycieli o 945,00 zł. 

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

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych oraz 
zwiększenia planu finansowego jednostki na 2014 r. (druk nr 16/2). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 
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się zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie na 
realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez 
zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie 
gryfi ńskim” o 174,42 zł, w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane o 2 996,16 zł oraz zwiększa się plan wydatków o 23 396,30 zł 
na działalność bieżącą jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2014 r. (druk nr 17/2). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się 
plan wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 
o 3 028,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
zakup materiałów biurowych, środków czystości i usług pocztowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Kierownikowi jednostki. 
 
18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2014 r. (druk nr 18/2). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków na realizację projektu „Kobieta-atrakcyjny 
pracownik” o 638,57 zł.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2014 r. (druk nr 19/2). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków na realizację projektu „Młodzi aktywni”  
o 326,53 zł.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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20. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 20/2). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza 
się 63 351,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup 
materiałów i wyposażenia. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Kierownikowi jednostki. 
 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s wprowadzenia do budżetu środków finansowych otrzymanych 
na realizację projektu pt. „Health education for life” realizowa nego 
w ramach programu Erasmus+ oraz zwiększenia planu 
finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk  
nr 21/2). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym wprowadza się do 
budżetu środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie  
442 754,66 zł na realizację projektu „Wychowanie zdrowotne na całe 
życie” w ramach programu Erasmus+ oraz zwiększa się plan 
wydatków jednostki o kwotę 22 506,50 zł.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie finansowym jednostki na 2014 
r. (druk nr 22/2). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne w dziale  
801-Oświata i wychowanie oraz dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na 
wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe w tych samych działach 
klasyfikacji bud żetowej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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23. 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 23/2). 

 
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 3/2014 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”. 
 
24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2014 rok (druk nr 24/2). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, do którego 
wprowadzono poprawki w zakresie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Cedynia w wysokości 5 000,00 zł oraz Polskiemu 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie w wysokości 3 000,00 zł. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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25. 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 25/2). 

 
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 – 5 osób, 
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”. 
 
26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 26/2). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie 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 wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
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27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki (druk nr 27/2). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu  
i Gospodarki.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
 
28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

składu osobowego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk nr 28/2). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Cywilnej, 
Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
 
29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej (druk nr 29/2). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
 
30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

składu osobowego Komisji Spraw Społecznych (druk nr 30/2). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw 
Społecznych.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
 
31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu (druk  
nr 31/2). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 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 upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
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32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 32/2). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego,  
do którego wprowadzono poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu 
Gryfi ńskiego.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
 
33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 33/2). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfi ńskiego.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
34. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 

Zarząd zapoznał się z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: 

• wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039; 

• wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok; 
• wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 

budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r.  
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 2/V/2014. 
 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


