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Protokół nr 35/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 20 sierpnia 2015 r. w godz. od 830 do 1300 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, który został rozszerzony 
o następujące punkty: 
- Wniosek Zarządu Powiatu do Komisji Budżetu i Gospodarki o wydanie opinii 
w/s zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (druk nr 4a/35). 
- Pismo Burmistrza Gminy Moryń w/s wyrażenia zgody na dysponowanie 
nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8a/35).  
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 34/V/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 
2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych 
Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. (druk nr 1/35). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Zarząd omówił zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań  
i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. 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 zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
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nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. 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 „PCPR”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy na wykonanie przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice, odcinek  
o dł. 340 mb – skrzyżowanie Rogaczewo (druk nr 2/35). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą 
MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą  
w Myśliborzu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1418Z 
Mieszkowice – Gozdowice, odcinek o dł. 340 mb – skrzyżowanie 
Rogaczewo za kwotę 134 434,08 zł brutto (powiat przekaże na ten cel 
środki finansowe w wysokości 67 217,04 zł brutto). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej Nr 1438Z – ulica Barnkowo  
w Chojnie, odcinek o dł. 311 mb (druk nr 3/35). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą 
MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą  
w Myśliborzu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1438Z – 
ulica Barnkowo w Chojnie, odcinek o dł. 311 mb za kwotę  
126 000,14 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty na opracowanie strategii 
rozwoju turystyki powiatu gryfińskiego (druk nr 4/35). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

  

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, po rozpatrzeniu oferty (po otrzymaniu pozytywnej opinii 
Komisji Budżetu i Gospodarki w sprawie zmiany przeznaczenia 
rezerwy celowej), Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 
pracownikom Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu 
Szczecińskiego  przygotowania opracowania strategii rozwoju 
turystyki Powiatu Gryfińskiego (wariant 3) za kwotę 30 000,00 zł. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do wystąpienia  
z pismem do gmin Powiatu Gryfińskiego o dofinansowanie 
przygotowania przedmiotowej strategii. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
5. Wniosek Zarządu Powiatu do Komisji Budżetu i Gospodarki  

o wydanie opinii w/s zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (druk 
nr 4a/35). 

 
Zarząd wystąpił z wnioskiem do Komisji Budżetu i Gospodarki  

o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 
zaplanowanej na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie  
30 000,00 zł i przeznaczenia środków na przygotowanie i opracowanie 
strategii rozwoju turystyki powiatu gryfińskiego. 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Cedyni o dofinansowanie podróży studyjnej dla mieszkańców 
powiatu gryfińskiego, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
(druk nr 5/35). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu wniosku Cedyńskiego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Cedyni, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dofinansowanie w kwocie 900,00 zł Europejskich Dni Dziedzictwa,  
w ramach których zostanie dofinansowana podróż studyjna dla 
mieszkańców powiatu gryfińskiego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 
dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
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i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 6/35). 

 
Zarząd jednogłośnie ustalił wysokości dodatków funkcyjnych  

i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za -  3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 110/2015 w sprawie 
przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

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.   

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie uruchomionej linii użyteczności publicznej na trasie 
Moryń – Cedynia – Chojna (druk nr 7/35). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą 
Cedynia w sprawie dofinansowania w wysokości 1 700,00 zł (udział 
Gminy Cedynia) uruchomienia linii użyteczności publicznej na trasie 
Moryń – Cedynia – Chojna (wartość zadania - do kwoty 10 928,17 zł 
brutto). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 r. (druk nr 8/35). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie dochodów  
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i wydatków budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 1 700,00 zł (w związku 
z zawarciem umowy z Gminą Cedynia w sprawie dofinansowania na 
uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Moryń – Cedynia 
– Chojna).  

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

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
10. Pismo Burmistrza Gminy Moryń w/s wyrażenia zgody na 

dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 8a/35). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Na wniosek Burmistrza Gminy Moryń, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczoną nr działki 133 o pow. 1,2707 ha, 
położoną w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, na cele projektowe  
i budowlane związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na remont 
części murów obronnych. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2015 r. 
(druk nr 9/35). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, znak:ZSS.FN.ZSS.FN.331/40/08/15, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków 
jednostki o 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność 
szkoły. 

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

 
12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2015 r. (druk nr 10/35). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków 
jednostki o 6 687,40 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 
jubileuszowej. 

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

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s  zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału „RI” (druk nr 11/35). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym  
zwiększa się o 600,00 zł, z rezerwy ogólnej budżetu powiatu, plan 
wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na 
uregulowanie zobowiązania na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego 
w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „FK”  
i „RI”. 
 

14. 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 12/35). 

 
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. 
 
Przewodniczący Zarządu 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 - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 111/2015 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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15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 13/35). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2016 rok? 
 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do 
opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2015 rok (druk nr 14/35). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu 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? 
 
Za - 3 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”. 
 

17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 
2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 (druk nr 15/35). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie  
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z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia  
2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2015-2039 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 zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-
2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

18. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za I półrocze 2015 r. (druk nr 16/35). 

 
Zarząd po omówieniu, przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2015 r. Przedmiotowa informacja, 
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach 
publicznych, zostanie przekazana radnym do 31 sierpnia 2015 r.  

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

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  

- Po zapoznaniu się z pismem Spółki „EUROMET” z Myśliborza, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na wymianę słupów nośnych lamp zewnętrznych na nowe 
przy inwestycji pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku - Zdroju” – I część zamówienia: Rewitalizacja parku wokół 
DPS w Trzcińsku - Zdroju” (dot. wniosku Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych - druk nr 3/34). Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
zarządcę obiektu do wykonania renowacji zdemontowanych lamp i zagospodarowania 
ich do dekoracji np. w formie kwietników. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 35/V/2015. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 
 



 9

 

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 …………………………….. 


