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Protokół nr 38/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu  10 września 2015 r. w godz. od 830 do 1000 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 następujący punkt: 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania 
propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta Moryń kategorii drogi gminnej, 
poprzez wyłączenie z użytkowania (druk nr 1a/38). 

3.  Protokół Nr 37/V/2015 z dnia 3 września 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 
organizację zajęć rewalidacyjnych  dla dwóch uczniów (druk  
nr 1/38). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki oraz orzeczeniami Nr 821/2014/2015  
i Nr 989/2014/2015 o potrzebie kształcenia specjalnego, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na organizację zajęć 
rewalidacyjnych dla dwóch uczniów klas I Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo indywidualnie dla 
każdego ucznia, od dnia 04.09.2015 r. do końca roku szkolnego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta 
Moryń kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania 
(druk nr 1a/38). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 
propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta Moryń kategorii drogi 
gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta Moryń kategorii 
drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 119/2015 w sprawie 
zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta Moryń 
kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania.
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia oferty na 
zorganizowanie przez „Szpital  Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
akcji profilaktyczno-medycznej pn. „Biała Sobota”(druk nr 2/38). 

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

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu oferty na zorganizowanie 
przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. w pięciu 
miejscowościach Powiatu Gryfińskiego akcji profilaktyczno-medycznej 
pod nazwą „Biała Sobota”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
sfinansowanie w/w akcji w miejscowościach Banie, Widuchowa, Stare 
Czarnowo, Trzcińsko - Zdrój i Gryfino za  łączną kwotę 33 336,00 zł 
brutto i podpisał umowę ze Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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4. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 3/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza 
się plan wydatków na uposażenia funkcjonariuszy o 1 158,00 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na pozostałe należności 
funkcjonariuszy, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody uznaniowej.  

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

5. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 4/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza 
się plan wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 
funkcjonariuszy o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na 
naprawę sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów pożarniczych. 

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

6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 5/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań                     
z zakresu oświaty i wychowania plan wydatków jednostki o 8 175,77 zł 
oraz z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej o 3 811,68 zł, z przeznaczeniem na 
wypłatę nagród jubileuszowych. 

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

7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s uzyskania zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja nastąpi w 2016 roku (druk nr 6/38). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyrażając 
zgodę dla Dyrektora na zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja nastąpi w 2016 roku (dot. zapewnienia całodobowego 
wyżywienia uczniów). 

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

8. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 7/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej plan wydatków jednostki  
o 12 125,10 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. 

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

9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 8/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
o 1 719,00 zł plan dotacji dla Stowarzyszenia „Dom z sercem” 
prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, 
jednocześnie zmniejszając o tę kwotę plan dotacji dla Zgromadzenia 
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie 
prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu.  

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

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków  budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 9/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu 
oświaty  i wychowania plan wydatków jednostki o 16 476,84 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia dochodów Powiatu Gryfińskiego w związku  
z realizacją projektu pt. „Od praktyki do pracy 2” w ramach 
programu Erasmus+ (druk nr 10/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 3 408,92 zł w związku  
z realizacją projektu pt. „Od praktyki do pracy 2” w ramach 
programu Erasmus+. 

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

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s zmiany 
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 
2015 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 11/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się  o 90 897,48 zł 
plan wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Gogolice, na odcinku 
Trzcińsko-Zdrój – Antonowice, w części finansowanej dotacją celową  
z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania określone 
ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

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

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 12/38). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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? 
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Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 120/2015 w sprawie 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”. 
 

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 13/38). 

 
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 - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 121/2015 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”. 
 

15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z: 

- informacją przesłaną do Europejskiego Centrum Doradczego dot. realizacji umowy 
na dofinansowanie projektu „Restauracja historycznego obiektu w DPS w Trzcińsku 
- Zdroju” w ramach RPO, 
- pismem skierowanym do kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
gryfińskiego, powiatowych służb i straży dot. wytycznych do opracowania planów 
finansowych na 2016 r. i nie wniósł uwag, 
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- stanowiskiem Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego  
w sprawie możliwości dofinansowania przebudowy i modernizacji dróg 
powiatowych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 38/V/2015. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 
 

 

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 …………………………….. 


