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Protokół nr 43/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu  15 października 2015 r. w godz. od 815 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, do którego nie wniesiono 
uwag (porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 42/V/2015 z dnia 8 października 2015 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia 

zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie 
wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa trasy tranzytowej  
w mieście Gryfino” (druk nr 1/43). 

 
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 Porozumienia z Gminą 
Gryfino  w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa trasy 
tranzytowej w mieście Gryfino”, w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-20120”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa zawierający: 
- zbiorcze zestawienie wniosków złożonych o udzielenie dotacji 
celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych do 
finansowania, spełniających wymogi formalne wraz z projektem 
zestawienia rzeczowego przychodów i wydatków na 2016 r. 
- propozycje zadań oraz wysokości dotacji celowej przeznaczonych 
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. 
(druk nr 2/43). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa: 
 Zarząd zapoznał się ze zbiorczym zestawieniem wniosków 

złożonych o udzielenie dotacji celowej ze środków 
finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
wniosków zakwalifikowanych do finansowania, 
spełniających wymogi formalne wraz z projektem 
zestawienia rzeczowego przychodów i wydatków na 2016 r.  

 Zarząd jednogłośnie zatwierdził propozycje zadań oraz 
wysokości dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s udzielenia  zamówienia na „Usunięcie 4 pni na 
terenie przyszkolnym obok budynku Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie” (druk nr 3/43). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na 
udzielenia  zamówienia Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. z/s w Gryfinie na „Usunięcie 4 pni na terenie przyszkolnym 
obok budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie” za 
kwotę 1004,40 zł brutto.  
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do wystąpienia do 
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
o przedłożenie dokumentacji  dotyczącej wycinki drzew. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s rozpatrzenia wniosków Wykonawcy Giardino 
Beata Cabaj dot. realizacji inwestycji  „Restauracja historycznego 
obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku 
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Zdroju”- I część zamówienia: Rewitalizacja parku wokół DPS  
w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 4/43). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z wnioskami Wykonawcy 
Giardino Beata Cabaj dot. realizacji inwestycji pn. „Restauracja 
historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdroju”- I część zamówienia: Rewitalizacja parku wokół 
DPS w Trzcińsku Zdroju”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 15 października  
2015 r. oraz nie wyraził zgody na przyspieszenie płatności w ramach 
ww. inwestycji. Zapłata nastąpi  zgodnie z zapisami umowy  
nr 2/S/2015 z dnia 29 maja 2015 r. 

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 oraz  Członek Zarządu – Jan 
Gładkow. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla 
uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk  
nr 5/43). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 5/20015/2016/Ch  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy kl. III 
Liceum ogólnokształcącego w wymiarze 12 godzin tygodniowo od  
19 października 2015 r. do 29 kwietnia 2016 r.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Wydziałowi „EK”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy o udzielenie 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku pn. „Remont zachodniej części 
muru wraz z bramą wejściową kościoła pw. Ducha Świętego  
w Moryniu” (druk nr 6/43). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie zatwierdził zmiany w kosztorysie  
i harmonogramie prac remontowych i podpisał umowę  
z Parafią Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego w Moryniu  
o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku pn. „Remont zachodniej części 
muru wraz z bramą wejściową kościoła pw. Ducha Świętego  
w Moryniu” w wysokości 21 000,00 zł.  

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.   

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału „EK” (druk nr 7/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się 
plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-
Oświata  i wychowanie o 34 211,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu wydatków jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na nagrody 
dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. 

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

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału „EK” (druk nr 8/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się 
plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza o 8 800,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chojnie o 2 100,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie o 6 700,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „EK”. 
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału „EK” (druk nr 9/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się 
plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-
Oświata i wychowanie o 4 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
z przeznaczeniem na zakup środków żywności na poczęstunek, który 
przygotują uczniowie technikum gastronomicznego na uroczystą Sesję 
Rady Powiatu z okazji Święta Niepodległości. 

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

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 
w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na 2015 r.-Wydziału „OR” (druk nr 10/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna 
o 33 104,86 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania oraz 
ustalonych kosztów i odsetek w sprawie dotyczącej złożonego 
powództwa przeciwko Powiatowi Gryfińskiemu przez pracownika 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 

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

11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 11/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, 
plan wydatków jednostki o 7 119,75 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 
nagród jubileuszowych dla pracowników. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 12/43). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, znak: DPS.AS.3110.5.15, oraz  
po analizie planu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne  
w pozostałych jednostkach, zwiększa się plan wydatków na ten cel  
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 790,00 zł  
jednocześnie zmniejszając plan wydatków w Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. 

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

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 13/43). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
o 140,40 zł plan wydatków jednostki na zadania zlecone w dziale 851-
Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek za 
ucznia, który po ukończeniu 18 lat opuścił placówkę opiekuńczo-
wychowawczą i mieszka w „mieszkaniu chronionym”, jednocześnie 
zmniejszając plan wydatków w Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
O godz. 9.55 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach. Zarząd udał się do  
Gryfińskiego Domu Kultury, gdzie odbyły się XV Prezentacje Życia Twórczego Osób 
Niepełnosprawnych i Przyjaciół. O godz. 11.00 zostało podpisane porozumienie pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie wspólnej realizacji zadania  
pn. „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”, w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-20120”.   
 
O godz. 12.30 wznowiono obrady.  

 
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 14/43). 
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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 - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 132/2015 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: 
- porównaniem ofert na ułożenie chodników w Steklnie i Chojnie; 
- odpowiedzią Naczelnika Wydziału „RI” na pismo firmy Giardino Beata Cabaj ze 
Szczecina,  znak: DOMZSERCEM/P-28092015/1, dot. realizacji inwestycji  
pn. Rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju; 
-   pismem Naczelnika Wydziału „RI” skierowanym do firmy Giardino Beata Cabaj 
ze Szczecina,  dot. realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja parku wokół Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w zakresie dokonania korekty ogrodzenia; 
- pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, znak: 
PCPR.MKN.0602/114/2015 dot. pomyłki pisarskiej zawartej w protokole Nr 1/2015 
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego z dnia 10 września  
2015 r., w poz. Nr 6 rubryka 6 powinno być - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie.   

  
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 43/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 …………………………….. 
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