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Protokół nr 31/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 23 lipca 2015 r. w godz. od 830  do 900  w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Wicestarosta Jerzy 

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

2. Członek Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag 
(porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 30/V/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

1. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2015 r. (druk nr 2/31). 

 
Na wniosek p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budżetu powiatu plan finansowy wydatków 
jednostki o kwotę 10 273,14 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 
jubileuszowej dla trzech pracowników. 

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

2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 r. 
(druk nr 3/31). 

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków na realizację projektu „Od praktyki 
do pracy” w ramach programu Erasmus+. Zmniejsza się o kwotę 
117 991,04 zł plan finansowy wydatków na zakup usług pozostałych, 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia 
bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 
80195 – Pozostała działalność, paragrafie 0970 – Wpływy z różnych 
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dochodów o kwotę 1000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
finansowego wydatków.  

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

3. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 4/31). 
 
Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie zmiany w harmonogramie realizacji wydatków 
jednostki na 2015 r., polegającej na zwiększeniu transzy w lipcu  
o kwotę 30 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy  
w grudniu o kwotę  30 000,00 zł.  

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

 
4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 5/31). 
 
Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie zmiany w harmonogramie realizacji wydatków 
jednostki na 2015 r., polegającej na zwiększeniu transzy w sierpniu 
o kwotę 12 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy  
w maju o kwotę  12 000,00 zł, celem terminowej wypłaty zobowiązań 
związanych z realizacją zadań statutowych. 

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

5. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 6/31). 
 
Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2015 r., polegającej na zwiększeniu transzy w lipcu o kwotę 
13 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w listopadzie  
o kwotę  8 000,00 zł oraz w grudniu o kwotę 5 000,00 zł. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

6. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 7/31). 
 
Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2015 r., polegającej na zwiększeniu transzy w lipcu o kwotę 
30 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu  
o kwotę 30 000,00 zł. 

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

 
7. 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 8/31). 

 
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. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 104/2015 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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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie 
wzmocnienia poboczy poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni grysami i emulsją asfaltową na drodze powiatowej  
Nr 1409Z na odcinku Witnica – Witnica PKP oraz na drodze 
powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice – Macierz (druk nr 1/31). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami Arkadiusz Durma. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy - firmę MADROG 
CONSTRUCTION Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego  
na wykonanie wzmocnienia poboczy poprzez potrójne powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową na drodze 
powiatowej Nr 1409Z na odcinku Witnica – Witnica PKP oraz  
na drodze powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice – Macierz, za kwotę 
147 979,33 zł brutto i podpisał umowę nr 25/ZD/2015 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Departamentu Ochrony 
Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca br.  
w/s udzielenia Gminie Banie dotacji w wysokości 250 000,00 zł przeznaczonej  
na pokrycie kosztów zadania pn. „Swobnica, Zamek (XIV w.): remont dachu skrzydła 
południowego”, w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona 
zabytków; 
- Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Departamentu Ochrony 
Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 czerwca br.  
w/s udzielenia Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu dotacji  
w wysokości 700 000,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Kołbacz, 
kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu (XIII w.) prace 
konserwatorskie romańskiego transeptu (południe) oraz ściany gotyckiej (zachodniej)   
- rozeta”, w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków; 
- Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia  
15 lipca br., w związku z przeprowadzoną w dniu 6 lipca br. kontrolą delegacji a także 
wykorzystania urlopu Starosty Gryfińskiego za 2014 r. 
- Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału „RI” z dnia 20 lipca br. w/s prac 
rozbiórkowych ogrodzenia przy inwestycji pn. „Restauracja historycznego obiektu 
zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. 
 
 
 



 5

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 31/V/2015. 
 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz 
 ________________________________ 
 

 

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 …………………………….. 


