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Protokół nr 12/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 marca 2015 r. w godz. od 830 do 1315  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 zmieniony, dodano: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału 
„EK” (druk nr 18A/12). 

  Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 11/V/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami 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. „Bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 
2015/2016, z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: 
Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: 
Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 
Mieszkowice i Moryń” (druk nr 1/12). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfińskiego w roku 2015/2016, z podziałem na 3 zadania: zadanie I – 
gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: 
Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 
Mieszkowice i Moryń”.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 
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2015/2016, z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie 
II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 32/2015 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2015/2016,  
z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo 
i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, 
zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzanie Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.07.2015.MI 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami 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. „Remont cząstkowy 
grysami i emulsją asfaltową  dróg powiatowych w 2015 roku,  
z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 2/12). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową  dróg 
powiatowych w 2015 roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I – 
gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: 
Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 
Moryń i Mieszkowice”.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową  dróg powiatowych w 2015 roku,  
z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: 
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Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 33/2015 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy grysami  
i emulsją asfaltową  dróg powiatowych w 2015 roku, z podziałem na 3 
zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III  
– gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzanie Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.06.2015.MI 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy na wykonanie aktualizacji 
dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1350Z  
i Nr 1352Z na odcinku Szczecin-Binowo (druk nr 3/12). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 3/ZD/2015  
z Zakładem Usług Technicznych „Komplet Inwest” Tomasz Granops 
ze Szczecina na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy 
drogi powiatowej Nr 1350Z oraz Nr 1352Z na odcinku Szczecin-
Binowo (od granicy miasta Szczecin do końca miejscowości Binowo) 
wraz z nadzorem autorskim w trakcie realizacji robót, za kwotę 
36 900,00 zł brutto.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie zlecenia na opracowanie aktualizacji 
wtórników mapy do celów projektowych i wykonawczych,  
dla planowanej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1350Z  
i Nr 1352Z na odcinku od granic miasta Szczecina do końca 
miejscowości Binowo (druk nr 4/12). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie GEOMODUS – Usługi 
Geodezyjne Radosław Kaźmierczak z Golczewa na przygotowanie  
i aktualizację wtórnika mapy z przeznaczeniem do celów 
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projektowych, dla potrzeb wykonania projektu budowlanego  
na przebudowę dróg powiatowych Nr 1350Z i Nr 1352Z na odcinku 
Szczecin-Binowo o długości ok. 7,5 km (początek od granic miasta 
Szczecina do końca m. Binowo), za kwotę 7 380,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Posiedzenie Zarządu opuścił Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami  
- Arkadiusz Durma. 

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

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru oferty na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku 
administracyjnego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie wraz z budową 
windy” (druk nr 5/12). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zlecenie firmie IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna Piotr 
Fiuk ze Szczecina na wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę 
sposobu użytkowania pomieszczeń budynku administracyjnego przy 
ul. Dworcowej 1 w Chojnie wraz z budową windy, za kwotę 52 275,00 
zł brutto. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Przewodniczący Zarządu 
Stowarzyszenia "Dom z Sercem" - Zdzisław Iwanicki. 

 
6. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego z dnia 9 marca 2015 r. dot. wniosku WND-
RPZP.05.02.02-32-003/10 na dofinansowanie projektu pn. „Dom z Sercem  
w Trzcińsku Zdroju – Restauracja historycznego obiektu zabytkowego” 
dopuszczającym rozwiązanie w postaci zaangażowania w realizację projektu,  
na zasadach partnerstwa, właściciela nieruchomości tj. Powiat Gryfiński. Zarząd  
po wysłuchaniu Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia "Dom z Sercem" 
zobowiązał Wydział „RI” do pozyskania opinii z Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie oraz z Kancelarii Prawnej obsługującej 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie dot. czy posiadane pozwolenie na budowę jest 
aktualne i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dokumentacja uprawnia  
do przeprowadzenia prac w ramach projektu. 
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Posiedzenie Zarządu opuścił Zastępca Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Przewodniczący Zarządu 

Stowarzyszenia "Dom z Sercem" - Zdzisław Iwanicki. 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie  
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
ruchomych składników majątkowych (druk nr 6/12). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, po wysłuchaniu Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne 
przekazanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie ruchomych składników majątkowych (pianina),  
po zlikwidowanej jednostce – Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
przejętych przez ZZS w Nowym Czarnowie, wymienionych  
w protokole nr 1/2015 z dnia 12.02.2015 r. z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i dyrektorowi jednostki. 
 

Posiedzenie Zarządu opuścił Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
Posiedzenie Zarządu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji  

– Agnieszka Turek. 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek. 

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia 

Powiatu Gryfińskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do projektu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej 
absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich 
czynności związanych z realizacją tego projektu (druk nr 7/12). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 
Gryfińskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu 
„JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
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w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją tego projektu. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do projektu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” 
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 34/2015 w sprawie 
przystąpienia Powiatu Gryfińskiego – Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do projektu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej 
absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z realizacją tego projektu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „OR”. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s ustalenia liczby oddziałów 

klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych  
do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w roku szkolnym 2015/2016 (druk nr 8/12). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2015/2016. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 
2015/2016, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 35/2015 w sprawie 
ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów  
i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2015/2016. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w 2015 roku (druk nr 9/12). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego  
w 2015 roku. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 36/2015 w sprawie 
powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych  
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 10/12). 
 

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

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Mieszkowice.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na organizację nauczania 
indywidualnego w domu dla uczennicy klasy I zasadniczej szkoły 
zawodowej (druk nr 11/12). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz orzeczeniem  
nr 84/2014/2015 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na organizację nauczania indywidualnego 
w domu w wymiarze 12 godzin tygodniowo dla uczennicy klasy I 
zasadniczej szkoły zawodowej, od dnia 09 marca 2015 r. do dnia  
26 czerwca 2015 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „EK”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup pomocy dydaktycznej  
w postaci tablicy wyników przeznaczonej na salę gimnastyczną 
(druk nr 12/12). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zakup pomocy dydaktycznej w postaci tablicy wyników 
przeznaczonej na salę gimnastyczną. Zakup finansowany będzie  
z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu Gryfińskiego w wysokości  
5 000,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup pomocy dydaktycznej  
w postaci przyrządów, narzędzi i sprzętu pomiarowego do pracowni 
elektrycznej niezbędnych do realizacji podstawy programowej oraz 
do prowadzenia egzaminów potwierdzających kalifikacje zawodowe 
(druk nr 13/12). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zakup pomocy dydaktycznej w postaci przyrządów, narzędzi 
i sprzętu pomiarowego do pracowni elektrycznej niezbędnych  
do realizacji podstawy programowej oraz do prowadzenia egzaminów 
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potwierdzających kalifikacje zawodowe. Zakup finansowany będzie  
z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu Gryfińskiego w wysokości  
9 400,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.  
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Wicestarosta Gryfiński  

- Jerzy Miler. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

I transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd” 
w 2015 r. (druk nr 14/12). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia I transzy środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: 
„Aktywny samorząd” w 2015 r. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia I transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r., w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia I transzy środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 

określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi 
Gryfińskiemu na 2015 r. (druk nr 15/12). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych 
Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r., w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
za rok 2014 (druk nr 16/12). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
za rok 2014. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za rok 2014, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 37/2015 w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2014. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki. 
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2014 (druk nr 17/12). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2014. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za rok 2014, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2014. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2015 r. i zwiększenia w planie finansowym wydatków Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 30/12). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
zmniejszenia planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna o 635,20 
zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 853-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem  
na zapłatę odsetek od niewykorzystanych środków dotyczących 
projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie 
gryfińskim” przekazanych do Instytucji Pośredniczącej po terminie. 
Zarząd przyjął do wiadomości informację, że kwota naliczonych 
odsetek zostanie zwrócona przez pracowników PCPR w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i wydziałowi „FK”. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 5 minut przerwy. 
 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie - Wydziału „EK” (druk nr 18/12). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75075-Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego o 5 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla 
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Gminy Mieszkowice na dofinansowanie obchodów 70. Rocznicy 
Forsowania Odry. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie - Wydziału „EK” (druk nr 18A/12). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85407-Placówki 
wychowania pozaszkolnego  o 20 000,00 zł (dotacja dla Gminy Gryfino 
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej) oraz  
w rozdziale 92116-Biblioteki o 21 000,00 zł (dotacje dla gmin na 
realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków  
w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 34 000,00 zł (dotacja podmiotowa 
z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). 
Natomiast 7 000,00 zł pochodzić będzie z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 
 
22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2015 r. 
(druk nr 19/12). 

 
Na wniosek Naczelnika Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie zwiększenia z rezerwy celowej budżetu powiatu planu 
wydatków jednostki o 2 362,45 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 
nagrody jubileuszowej dla nauczyciela mianowanego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i wydziałowi „FK”. 
 
23. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 20/12). 

 
Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne  
o 497,63 zł oraz zakup usług pozostałych o 4 289,00 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się kierownikowi jednostki  
i wydziałowi „FK”. 
 
24. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 21/12). 

 
Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. 
poprzez przesunięcie transz w następujący sposób: styczeń 24 300,00 
zł, luty 24 300,00, marzec 44 700,00 zł, kwiecień 25 000,00 zł, maj 
25 700,00 zł, czerwiec – grudzień po 25 000,00 zł.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się kierownikowi jednostki  
i wydziałowi „FK”. 
 
25. Wniosek Dyrektora Domy Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. 
(druk nr 22/12). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budżetu powiatu planu wydatków jednostki  
o 2 600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej  
dla pracownika. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i wydziałowi „FK”. 
 
26. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2015 r. (druk nr 23/12). 

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki                 
o 4 632,26 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej  
dla nauczyciela mianowanego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i wydziałowi „FK”. 
 
27. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2015  r. (druk nr 24/12). 
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Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
zmniejszenia planu wydatków na uposażenia funkcjonariuszy  
o 2 024,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  
na pozostałe należności funkcjonariuszy - wypłata nagrody 
uznaniowej. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się kierownikowi jednostki  
i wydziałowi „FK”. 
 
28. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.  
i zwiększenia w planie finansowym dochodów Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 25/12). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zwiększenia planu 
dochodów powiatu o 50 871,90 zł i wydatków jednostki o 4 391,95 zł,                     
w związku z realizacją projektu „Kobieta-atrakcyjny pracownik”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i wydziałowi „FK”. 
 
29. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.  
i zwiększenia w planie finansowym dochodów Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 26/12). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zwiększenia planu 
dochodów powiatu o 7 811,60 zł i wydatków jednostki o 1 805,86 zł,  
w związku z realizacją projektu „Młodzi aktywni”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i wydziałowi „FK”. 
 
30. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s 

zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk nr 27/12). 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmniejszenia o 43,20 
zł planu wydatków jednostki, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na 
zwrot płatności dotyczącej realizowanego w 2014 r. projektu „Młodzi 
aktywni”. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
31. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk  
nr 28/12). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie  
o 2 909,20 zł planu wydatków na realizację projektu „Od praktyki  
do pracy” (na etapie planowania budżetu nie znano obowiązującego  
dla projektu kursu EURO). 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
32. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk  
nr 29/12). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków na realizację projektu „Wychowanie zdrowotne na 
całe życie” w ramach programu Erasmus+ o 10 055,78 zł, jednocześnie 
wprowadza się dochody 375,00 zł, w związku ze zwrotem środków  
za zakupiony, niewykorzystany bilet lotniczy. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2015 rok (druk nr 31/12). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok i wprowadził 
następujące zmiany:  
-  zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystki w którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego o 20 000,00 zł (dotacja dla 
Gminy Gryfino na realizację zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej) oraz w rozdziale 92116-Biblioteki o 21 000,00 zł (dotacje dla 
gmin na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej), jednocześnie zmniejsza się plan 
wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 34 000,00 zł (dotacja 
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podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty), 
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 7 000,00 zł, 
- przyznanie pomocy finansowej Gminie Gryfino w kwocie 2 000,00 zł, 
z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę wraz ze zmianami? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „FK”. 
 
34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk  
nr 32/12). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 38/2015 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „FK”. 
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35.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 26 lutego 2015 r. Nr LIII.104.2015 w/s wydania opinii  
o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego i Nr LIII.103.2015 
w/s wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok. 

2. Zarząd zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji Statutowej  
o możliwości wnoszenia propozycji zmian do Statutu Powiatu Gryfińskiego  
w terminie do 10 kwietnia 2015 r. 

 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 12/V/2015. 
 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________ 
 

 

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 …………………………….. 


