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Protokół nr 200/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 9 października 2014 r. w godz. od 750 do 1230  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. Następnie złożył wniosek 
o wprowadzenie do porządku obrad wniosku Proboszcza Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Moryniu w sprawie dofinansowania 
wyjazdu chóru na Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANAT. W wyniku 
głosowania Zarząd większością głosów nie wyraził zgody na rozszerzenie 
porządku obrad o przedmiotowy wniosek, ze względu na to, iż nie został  
on zaopiniowany przez merytoryczny wydział (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 199/IV/2014 z dnia 2 października 2014 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

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

protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych 
w Nowym Czarnowie oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego 
do Dyrektora kontrolowanej jednostki (druk nr 1/200). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista 

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli,  

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z dnia 18 września 2014 r.  
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie w terminie od 30 czerwca 2014 r.  
do 16 lipca 2014 r., skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki oraz skierował 
zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych  
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

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

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Kontroli 
pod nr sprawy K.1711.1.2014. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (druk nr 2/200). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła p.o. Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 
 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 679/2014 w sprawie 
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła p.o. Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015  
na terenie powiatu gryfińskiego w niżej wymienionych gminach: 
zadanie I – gmina Stare Czarnowo; zadanie II – gmina Gryfino; 
zadanie III – gminy: Banie i Widuchowa” (druk nr 3/200). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 
2014/2015 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na: 
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• zadanie I – gmina Stare Czarnowo – Usługi Budowalne 
Ambroziak Jan z Gardna z oferowaną kwotą 89 890, 56 zł 
brutto, 

• zadanie II – gmina Gryfino – Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. z Gryfina z oferowaną kwotą 
70 722,72 zł brutto, 

• zadanie III – gminy: Banie i Widuchowa – Spółdzielnia Usług 
Rolnych „ROL-BUD” z Trzci ńska-Zdrój z oferowaną kwotą 
78 984,72 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.23.2014.MI. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku o przedłużenie terminu 
wykonania zamówienia pn. „Budowa boiska sportowego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk  
nr 4/200). 

  
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, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Wykonawcy „KS” Usługi Ogólnobudowlane Koza Szymon  
z Gryfina na przedłużenie do dnia 14 listopada 2014 r. terminu 
wykonania zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”. 

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.272.10.2014.SD. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku o przedłużenie terminu 
wykonania zamówienia pn. „Budowa szybu wraz z dostawą  
i montażem dźwigu osobowego w DPS w Dębcach” (druk nr 5/200). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd negatywnie rozpatrzył 
wniosek firmy Remontowo-Budowlanej REMOBUD z Krakowa   



 4

dot. przedłużenia terminu wykonania zamówienia pn. „Budowa szybu 
wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego w DPS w Dębcach”, 
uznając że jest on niezasadny, gdyż Wykonawca przy składaniu oferty 
złożył oświadczenie (w trybie art. 22 ustawy Pzp) mówiące o tym,  
że „znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia”. Jednocześnie w związku z tym, iż powiat 
zobowiązany jest wywiązać się z umowy zawartej z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazującym 
dotację celową na częściowe sfinansowanie ww. zadania,  
to w przypadku utracenia dofinansowania z winy Wykonawcy, powiat 
wystąpi do firmy z roszczeniem.  

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. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 rok (druk nr 6/200). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  
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 Programu współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  
i skierował go do konsultacji społecznych w terminie od 9 października 
do 22 października 2014 r. 
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 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do sprawdzenia  
prawidłowości zapisów paragrafu 2 przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino (druk nr 7/200). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino 
(przekazanie kwoty 5 000,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie 
kultury pn. „Budowa pomnika Matki Polki Sybiraczki”  w Gryfinie). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie (druk nr 8/200). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 680/2014 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie (pełnomocnictwo do zawarcia  
i realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Health education 
for life” realizowanego 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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9. Wniosek Wydziału Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do rządowego 
programu „Razem bezpieczniej” w obszarze 4.2 Bezpieczeństwo  
w szkole (druk nr 9/200). 

 
Po zapoznaniu się z  wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do rządowego programu 
„Razem bezpieczniej” w obszarze 4.2 Bezpieczeństwo w szkole oraz 
zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2015 r. kwoty 14 240,00 zł, 
stanowiącej  wkład własny powiatu przy realizacji programu. 

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

i Turystyki dot. wniosku Gryfi ńskiego Domu Kultury o wsparcie 
finansowe imprezy (druk nr 9a/200). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Gryfi ńskiego 
Domu Kultury, jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 700,00 zł V i VI edycji projektu muzycznego Brzmienie 
Ósemki, który odbędzie się w dniach 24-25 października 2014 r.  
(V edycja) i 5 grudnia  2014 r. (VI edycja). 

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. 
 
11. Wniosek Wydziału Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. – Wydziału „EK” (druk  
nr 10/200). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 
801 – Oświata i wychowanie o 40 436,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu finansowego wydatków: 
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  o 9 326,00 zł, 
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 12 443,00 zł,  
• Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 6 222,00 zł, 
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• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
o 9 336,00 zł, 

• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 3 109,00 zł, 
z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „EK”. 
 
12. Wniosek Wydziału Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. – Wydziału „EK” (druk  
nr 11/200). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego o 5000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
finansowego wydatków w dziale 630 – Turystyka o 825,00 zł oraz  
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
o 4 175,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania  
pn. „Budowa pomnika Matki Polki Sybiraczki” w Gryfi nie. 

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

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. – Wydziału „RI” (druk  
nr 12/200).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zmniejszenie planu finansowego wydatków Wydziału „RI”  w dziale 
801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, 
paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
o 12 000,00 zł (z zadania pn. Modernizacja sali gastronomicznej ZSP 
Nr 2 w Gryfinie) przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego 
wydatków Wydziału „GN” w dziale 750 – Administracja publiczna, 
rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, paragrafie 4270 – Zakup usług 
remontowych, w związku z koniecznością wykonania posadzek  
w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, 
„RI” i „GN”. 
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14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zmiany oraz zwiększenia planu finansowego 
wydatków jednostki na 2014 r. (druk nr 13/200). 

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian o 12 724,17 zł  
w planie finansowym wydatków na realizację projektu „Bezpośrednie 
wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia 
nauczycieli w powiecie gryfińskim” oraz o 29,19 zł w rozdziale 85404-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i o 2 043,00 zł w rozdziale 
85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne. 

Jednocześnie Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie planu 
finansowego wydatków jednostki w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 26 226,00 zł  
i zobowiązał dyrektora jednostki do dokonania szczegółowej analizy 
planu finansowego wydatków, w tym wydatków rzeczowych  
oraz dokonania zmian umożliwiaj ących zakończenie roku 
budżetowego, w ramach zaplanowanych środków finansowych. 

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

 
15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2014 r. (druk nr 14/200). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się  plan finansowy wydatków jednostki w dziale 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza o 62 000,00 zł, z przeznaczeniem  
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup pomocy 
naukowych i dydaktycznych. 

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

 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2014 r. (druk nr 15/200). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, wyrażając zgodę na zwiększenie  
planu finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 89 000,00 zł, przy 
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jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków w dziale  
801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 
o 86 209,81 oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 
rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o 2 790,19 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2014 r. (druk nr 16/200). 

 
Po zapoznaniu się z analizą planu finansowego przedstawioną 

przez Skarbnika Powiatu, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
jednogłośnie nie wyrażając zgody na zwiększenie planu finansowego 
wydatków jednostki w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
o 12 944,79 zł. Na chwilę obecną w planie finansowym wydatków 
jednostki znajdują się  wystarczające środki na zabezpieczenie wypłat 
jednorazowych w postaci nagród jubileuszowych dla nauczycieli  
i pracownika obsługi. 

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

 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk 
nr 17/200). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o 22 400,00 zł oraz  
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410  – 
Internaty i bursy szkolne o 31 600,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu finansowego wydatków w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 54 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na zakup materiałów i pozostałych usług, na zakup 
żywności a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 
wychowawców w internacie. 

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

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. 
(druk nr 18/200). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd rozpatrzył go pozytywnie  
w części wyrażając zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków 
jednostki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – 
Licea ogólnokształcące, paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe 
pracowników o 45 000,00 zł. 

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

w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2014 r. (druk  
nr 19/200). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego dochodów jednostki w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie o 4 510,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu finansowego dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza. 

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

w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2014 r. (druk  
nr 20/200). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o 127 802,81 zł 
oraz w dziale  854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410  
– Internaty i bursy szkolne o 56 553,47 zł (z przeznaczeniem  
na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi a także na wypłatę wynagrodzenia od umów 
zleceń dla nauczycieli) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 184 356,28 zł. 

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

w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2014 r. (druk  
nr 21/200). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd rozpatrzył go pozytywnie  
w części wyrażając zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków 
jednostki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – 
Licea ogólnokształcące, paragrafie 4210 – Zakup materiałów  
i wyposażenia o 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju 
opałowego. 

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

 
23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. 
(druk nr 22/200). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, paragrafie 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 056,80 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika 
jednostki. 

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

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki  
na 2014 r. (druk nr 23/200). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne  
o 14 450,00 zł oraz w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne  
o 14 450,00 zł  przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego 
wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 
85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 28 900,00 zł. 

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

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2014 r. (druk nr 24/200). 
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Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie dot. zwiększenia planu 
finansowego wydatków jednostki  w dziale 801 – Oświata i wychowanie 
oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie  
o 122 103,00 zł.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora jednostki do dokonania 
analizy planu finansowego z uwzględnieniem wydatków rzeczowych 
oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

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

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek - Roman Rataj. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała 
od godz. 10.00 do godz. 11.00. 

 
26. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmniejszenia planu wydatków budżetowych 
jednostki na 2014 r. (druk nr 25/200). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, wyrażając zgodę  
na zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 854 - 
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych  
o 65 358,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji remontu 
instalacji centralnego ogrzewania w ośrodku. 

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

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek - Roman Rataj. 
 
27.  Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 26/200). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, wyrażając zgodę  
na zwiększenie planu finansowego dochodów jednostki w dziale 854 - 
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze o 798,60 zł (z tytułu opłat za duplikaty 
legitymacji i świadectw, sprzedaży złomu, makulatury, odsetek  
od nieterminowych spłat należności oraz z tytułu odszkodowania  
za szkody majątkowe) przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
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finansowego wydatków w paragrafie 4210 – Zakup materiałów  
i wyposażenia. 

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

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 27/200). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, wyrażając zgodę  
na zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność  
o 78,56 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego  
do rzeczywiście poniesionych wydatków. 

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

 
29. Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2014 r. 
(druki nr 28 - 29/200). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, wyrażając zgodę na zwiększenie 
planu finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – Oświata  
i wychowywanie o kwotę 230 000,00 zł, z przeznaczeniem  
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pokrycie 
kosztów zakupu energii. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
30. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki na 2014 r. (druk nr 30/200). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
finansowy dochodów jednostki w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, paragrafie 0830 – Wpływy 
z usług  o 142 000,00 zł (z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt  
w domu pomocy społecznej), przy jednoczesnym zwiększeniu plan 
finansowego wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 
85202 – Domy pomocy społecznej o tę kwotę, z przeznaczeniem  
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na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pokrycie 
kosztów zakupu energii cieplnej. 

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

 
31. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 31/200). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków jednostki w dziale 852 – Pomoc społeczna  
o 88 000,00 zł oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej o 60 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu finansowego wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna  
o 84 400,00 zł oraz w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie  polityki 
społecznej o 63 600,00 zł.  

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

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 32/200). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
o 6 452,00 zł plan finansowy wydatków na realizację zadań  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie (wkład własny do zadania publicznego „Powiat Gryfi ński 
przeciw przemocy w rodzinie”), przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu finansowego wydatków w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
33. 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 33/200). 
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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 681/2014 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”. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler złożył wniosek o przyznanie 
nagrody finansowej w wysokości 1 000,00 zł dla pana Arkadiusza 
Rybickiego, który uratował życie dziecku, które wyszło na jezdnię 
niedaleko przejścia dla pieszych prosto pod koła pędzącej karetki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wniosku o przyznanie nagrody 
finansowej w wysokości 1 000,00 zł dla pana Arkadiusza Rybickiego, w związku z uratowaniem życia 
dziecku? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Nadzór nad realizacją wniosku powierza się Wydziałowi „FK”  
i „EK”. 
 
34. Opinia Komisji Bud żetu i Gospodarki w/s zmiany przeznaczenia 

rezerw celowych budżetu powiatu (druk nr 34/200). 
 

Zarząd zapoznał się    z pozytywną    opinią    Komisji     Budżetu  
i Gospodarki do wniosku w sprawie rozwiązania rezerw celowych 
zaplanowanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  
35 978,77 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna w kwocie 17 799,24 zł,   
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 42 520,52 zł 
i przeznaczenie środków w kwocie 96 298,53 zł na zwiększenie rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu. 

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

- Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej  w dniu 29 września 2014 r. 
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Gryfinie w Starostwie Powiatowym  
w Gryfinie dot. stanu zaawansowania realizacji zapisów umowy ze spółką „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w zakresie rozliczenia czynszu dzierżawnego,  
na dzień 1 września 2014 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 200/IV/2014. 
 
Po odsłuchania nagrania 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 …………………………….. 


