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  Protokół nr 155/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 21 listopada 2013 r. w godz. od 810 do 1225 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 Gryfiński 

Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2.   Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 
3.    Protokół Nr 154/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą 
Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin, stanowiących jednocześnie 
granicę Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/155). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Geodety 

Powiatowego – Wojciech Kowalski oraz Członek Zarządu – Roman Rataj. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy 
Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin, stanowiących 
jednocześnie granicę Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare 
Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin, stanowiących jednocześnie granicę Powiatu Gryfińskiego 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 
wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy 
Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin, stanowiących 
jednocześnie granicę Powiatu Gryfińskiego. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „GP” do przygotowania materiału 
poglądowego do ww. projektu uchwały w sprawie podania liczby osób 
zameldowanych na terenie, który jest przedmiotem włączenia w granice 
administracyjne Gminy Miasta Szczecin. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Geodecie Powiatowemu. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Geodety Powiatowego – 
Wojciech Kowalski.  

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd”  
w 2013 r. (druk nr 2/155). 

 
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 
zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd”  
w 2013 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2013 r. 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 
zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd”  
w 2013 r.  

Jednocześnie zobowiązał Dyrektora o przygotowanie materiału 
poglądowego do ww. projektu uchwały zawierającego liczbę nowych 
uczestników oraz tych kontynuujących udział w programie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy (pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie”) na realizację przez 
jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „Program 
wyrównywania różnic między regionami II” (druk nr 3/155). 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie umowy nr 1/PWRMR/Moryń/2013 pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego z siedzibą w Niegowie na realizację przez jednostkę 
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samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami II”, tj. zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych dla DPS w Moryniu w terminie od 1.12.2013 r.  
do 31.08.2014 r. Powiat przekaże Beneficjentowi na realizację projektu 
środki finansowe z PFRON do wysokości 80 000,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie.  
 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia (pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„PROMYK” z Goszkowa) dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Goszkowie w zakresie finansowania kosztów dowozu uczestników na 
warsztaty i kosztów zakupu materiałów do terapii (druk  
nr 4/155). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przekazanie Stowarzyszeniowi Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” z siedzibą w Goszkowie dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł, 
otrzymanej z budżetu Gminy Mieszkowice, z przeznaczeniem  
na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Goszkowie w zakresie finansowania kosztów dowozu uczestników  
na warsztaty i kosztów zakupu materiałów do terapii i podpisał 
porozumienie w tym zakresie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie.  
 

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

 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 11/155). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej budżetu powiatu planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.  
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,  
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 589,49 zł.   

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



 4

 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 12/155). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków jednostki  na 2013 r. o kwotę 90 000,00 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 600 – Transport i łączność,  
z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 13/155). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków jednostki na 2013 r. o kwotę 160 000,00 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 600 – Transport i łączność,  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków 
jednostki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między działami 
801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 

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

 
8. Wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany 

planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 18/155). 
 

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

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków na 2013 r. o kwotę 52 000,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w dziale 600 – Transport i łączność, z przeznaczeniem  
na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy. 
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Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” o przygotowanie  
na kolejne posiedzenie  analizy organizacji pracy poradni. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę  

nr 495/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2013 r.  
w sprawie przeznaczenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński (druk nr 5/155). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 495/2013 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie 
przeznaczenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w  Gryfinie zmieniającej uchwałę nr 495/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie 
przeznaczenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 536/2013 zmieniającą uchwałę  
nr 495/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2013 r.  
w sprawie przeznaczenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński (dot. zmiany dodatku funkcyjnego dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie obowiązującego od 1.11.2013 r. 
do 31.08.2014 r., w związku z bezpośrednim zaangażowaniem się  
w realizację projektu Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty, 
działanie 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” w ramach 
POKL 2007-2013). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu w/s wyrażenia 

zgody na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do projektu pn. „Polsko-
niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej” oraz 
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na jego 
realizację w latach 2013-2014 (druk nr 6/155). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Sylwia Cieśla. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził akces przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do projektu 
pn. „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej” 
po wcześniejszym zawarciu z Gminą Mieszkowice i Powiatem Uckermark 
porozumień w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji 
projektu, w terminie do dnia 30.01.2014 r. Dopuszcza się  możliwość 
poniesienia wkładu własnego strony niemieckiej przez Gminę Mieszkowice. 
Następnie Radzie Powiatu zostaną zaproponowane zmiany w uchwałach 
dot. uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2013 – 2039 oraz na lata 2014-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Inspektor Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Sylwia Cieśla. 
 

11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego 
jednostki (druk nr 7/155). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gryfinie uzupełnionym o informację powołanego przez 
Zarząd dwuosobowego zespołu w składzie: Naczelnika Wydziału „OR”  
i Kierownika Referatu Informatyki z przeprowadzonej oceny wybranych 
składników majątku ruchomego zgłoszonych do likwidację przez jednostkę, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację zużytego majątku 
ruchomego wykazanego w protokołach z przeprowadzonej oceny 
składników majątkowych z dnia 23.09. i 24.09.2013 r. z wyłączeniem  
na chwilę obecną następujących składników:  

 - laptop (notebook) Acer Extensa 5200, 
 - laptop Fujitsu-Siemens Amilo Pro v2030, 
 - laptop Dell Latitude D510, 
 - drukarka Lexmark E342n, 
 - monitor Samsung 940NPLUS, 
Po poznaniu informacji na temat kosztów naprawy ww. składników 

zostaną podjęte dalsze działania. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”, 

Referatowi „I” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wyboru Wykonawcy na wykonanie remontu chodnika dla poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników drogi przy ul. Krasińskiego i Armii 
Krajowej w Gryfinie (druk nr 8/155). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Budowalne Ambroziak 
Jan z Gryfina wykonania remontu chodnika dla poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników drogi przy ul. Krasińskiego i Armii Krajowej w Gryfinie o 
powierzchni do 100 m2 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników 
drogi, za kwotę 7 380,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.7134.2.72.2013.MI. 
 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie pisma znak: 7134.4.8.2013.MI  
do Burmistrza Gminy Moryń w sprawie prowadzonej korespondencji dot. 
budowy ciągu pieszo-rowerowego relacji Witnica – Witnica PKP. 
 

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

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski o godzinie 11.05 ogłosił 10 minutową 

przerwę w obradach. 
 

14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” (druk nr 9/155). 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy – firmę LOMAX Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna  
z Warszawy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”, z oferowaną kwotą 870 415,65 zł 
brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.20.2013.SD. 
 
15. 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 udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie stałych prac porządkowych  
w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych  
i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”(druk nr 10/155). 

 
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 zadanie pn. „Wykonanie stałych prac porządkowych  
w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych  
i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
 
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 pn. „Wykonanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 537/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie stałych prac porządkowych  
w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych  
i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 

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. 

 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.22.2013.SD. 
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16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  
w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 14/155). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków jednostki na 2013 r. o kwotę 1,72 zł w dziale  
801 – Oświata i wychowanie (są to niewykorzystane środki przyznane  
na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 15/155). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej budżetu powiatu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 7 118,29 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych. 

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

 
18. Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 16/155). 
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 
finansowego wydatków jednostki na 2013 r. między paragrafami w dziale 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy 
szkolne o kwotę 7 118,29 zł.  

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

 
19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków projektu „Nasze 
kompetencje – Nasza przyszłość” realizowanego w ramach POKL 
współfinansowanego ze środków EFS na 2013 r. (druk nr 17/155). 
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Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków na realizację projektu „Nasze kompetencje 
– Nasza przyszłość” w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej o kwotę 18 288,64 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany 

planu finansowego wydatków, w związku z realizacją projektu „Kobieta 
– atrakcyjny pracownik” w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu  
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym 
rynku pracy (druk nr 19/155). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 868,39 zł na realizację projektu „Kobieta – atrakcyjny pracownik”  
w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób 
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.                    

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

 
21. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 20/155). 

 
 Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 
finansowego wydatków jednostki między paragrafami w dziale 852 – Pomoc 
społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze  o kwotę 
5 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
  
22. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 21/155). 
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Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 853 –
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15 704,36 zł,  
z przeznaczeniem na zwrot do PFRON niewykorzystanych środków wraz  
z odsetkami, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków jednostki  
w dziale 852 – Pomoc społeczna. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
  
23. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 22/155). 
 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, § 2910 – Zwrot 
dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 50 000,00 zł, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków jednostki  
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze,  
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
24. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Gryfinie w/s 

zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 23/155). 

 
Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Gryfinie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków jednostki między paragrafami w dziale 710 – 
Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowalny o kwotę 
11 161,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Inspektora jednostki. 
 
25. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 
2013 r. (druk nr 24/155). 
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Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     
o kwotę 37 380,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu innych wydatków 
bieżących. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Komendantowi jednostki. 
 
26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 25/155). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 538/2013 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski  – c.d. 

 
- Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Gryfinie w sprawie remontu posadzki 
balkonu w związku z modernizacją sali gimnastycznej w szkole (druk nr 5/153 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu z dnia 7.11.2013 r.), 
 - Zarząd dokonał analizy planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu  
i zobowiązał Wydział „FK” do wystąpienia z pismem do kierowników  jednostek informując 
ich, że Zarząd nie przewiduje dokonywania do końca roku zwiększania planów finansowych 
poszczególnych jednostek, w związku z czym zobowiązuje kierowników do dostosowania  
planów finansowych wydatków jednostek do posiadanych środków. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 155/IV/2013. 
 
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 …………………………….. 


