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Protokół nr 74/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 2 czerwca 2016 r. w godz. od 800 do 1210 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 73/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na zagospodarowanie składników majątku 

ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 

(druk nr 1/74). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji - Agnieszka Turek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zagospodarowanie składników majątku 

ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 

wymienionych w protokole nr 2/2016 z przeprowadzonej oceny 

składników majątku ruchomego w sposób proponowany przez komisję 

tj. sprzedaż w drodze aukcji oraz wyraził zgodę na odstąpienie od 

wymogu wniesienia wadium. 

Nadzór nad realizacją  zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji  

- Agnieszka Turek. 

 

2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zawarcia aneksu do umowy na 

„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie” (druk nr 2/74). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
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jednogłośnie wyrażając zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy  

nr 18/RI/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. zawartej z Pocztą Polską S.A. 

z/s w Warszawie na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, w którym odstępuje od zapisu 

dot. odbioru nadawanych przesyłek z siedziby powiatu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 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. „Modernizacja sali 

gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie” (druk nr 3/74). 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja sali 

gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 225/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sali 

gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.03.2016.SD. 

 

4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji adaptacji 

budynków warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na 

Zakład Aktywizacji Zawodowej (druk nr 4/74). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli projektanci z  firmy CH2 architekci ze Szczecina 

– Marianna Jagielska - Chruszcz i Ewa Łukaszewska – Poterek oraz Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję 

adaptacji budynków warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 2 w Gryfinie 

na Zakład Aktywizacji Zawodowej z następującymi uwagami: 

1. Instalację c.o. należy podłączyć do sieci miejskiej, bez budowy 

kotłowni gazowej, co spowoduje zmniejszenie kosztów obsługi   

i serwisowania (w części opisowej brak informacji o istniejącej sieci 

c.o.). 

2. Należy przewidzieć w projekcie liczniki mediów – wody, c.o.  

i elektryczności. 

3. Proponuje się zmniejszyć pomieszczenie portierni, zwiększając 

wejście do budynku od strony zachodniej, co umożliwi transport 

większych gabarytowo elementów oraz poprawi wygląd budynku. 

4. Należy zlikwidować drzwi zaznaczone pomiędzy punktem 7 i 8 na 

rzucie parteru, prowadzące do pomieszczenia strzelnicy sportowej  

– dł. 25 m.  

5. Opracowanie 3 wariantów technologicznych (na potrzeby wniosku 

aplikacyjnego) – opisanie i uzasadnienie, że to co robimy jest 

najkorzystniejszym rozwiązaniem dla tego terenu, obiektu + koszty 

wykonania danej technologii. 

6. Brak sieci komputerowej – Przewiduje się komputery  

w pomieszczeniach: kierownika, biurowym, pielęgniarek, w boksach 

opiekunów oraz w salach wielozadaniowych (to samo z gniazdami 

telefonicznymi). 

7. Projekt strzelnicy ma przede wszystkim spełniać warunki wymagane 

przepisami, nic poza tym. Pod kątem ogrzewania należy się skupić na 

pomieszczeniach, w których będą przebywali ludzie (np. stanowiska 

strzeleckie), w taki sposób żeby ogrzewanie elementów strzelnicy  

w których będą tylko ustawione tarcze nie generowało zbędnych 

kosztów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 

 i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz projektanci z  firmy CH2 architekci ze 

Szczecina – Marianna Jagielska - Chruszcz i Ewa Łukaszewska – Poterek. 

 

5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zapoznania się z projektem sprawozdania 

merytorycznego i finansowego Spółdzielni Socjalnej „Promyk”  

w Goszkowie za rok 2015 oraz udzielenia pełnomocnictwa do 
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reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Walnym Zebraniu 

Członków Spółdzielni Socjalnej Promyk w Goszkowie (druk  

nr 5/74). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd przyjął projekt sprawozdania merytorycznego  

i finansowego Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie za rok 

2015 i jednogłośnie upoważnił Wicestarostę Jerzego Milera do 

reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Walnym Zgromadzeniu 

Spółdzielni w Goszkowie w dniu 10 czerwca 2016 r. ze wskazaniem 

poruszenia sprawy dot. zatrudniania osób z WTZ (przedstawienie 

planu rozwoju spółdzielni).  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

6. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej  

w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Trzcińsku-

Zdroju, zapoznanie się z opiniami prawnymi oraz skierowanie 

wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki 

(druk nr 6/74). 

 
 Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Kierownik Referatu Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo. 

 

Na wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego, po zapoznaniu się z opiniami prawnymi, Zarząd 

jednogłośnie przyjął protokół z dnia 02 marca 2016 r. z kontroli 

planowej, problemowej przeprowadzonej w Niepublicznej Zasadniczej 

Szkole Zawodowej w Trzcińsku-Zdroju w dniu 22 grudnia 2015 r. oraz 

skierował wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do 

Dyrektora jednostki. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do wszczęcia postępowania 

administracyjnego w zakresie zwrotu dotacji od Niepublicznej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcińsku-Zdroju.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego i Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – 

Edyta Szturo. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się Referacie Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego pod nr sprawy K.1711.5.2015. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy na budowę chodnika w ciągu  

ul. Szczecińskiej w Starym Czarnowie (druk nr 7/74). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu 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 1437Z 

ul. Szczecińskiej w Starym Czarnowie, poprzez budowę chodnika na 

odcinku o dł. 500 mb. za kwotę 149 087,96 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla 

przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1409Z Warnice – Stare 

Łysogórki w m. Witnica (druk nr 8/74). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi 

Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński z siedzibą  

w Szczecinie na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy 

odcinka drogi powiatowej nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki  

w m. Witnica za kwotę 9 963,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania 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. „Przebudowa 

mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno” 

(druk nr 9/74). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową  

oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
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pn. „Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami  

w m. Szczawno”. 

 
Przewodniczący Zarządu 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 2016/2017, 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 – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 226/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa mostu na rzece 

Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno” 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 

pod nr sprawy ZD.272.17.2016.MW. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na podpisanie 

przedwstępnej umowy poddzierżawy pomieszczeń w Chojnie  

z przeznaczeniem na działalność leczniczą prowadzona przez spółkę 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o.  Ustalenie wysokości 

czynszu za dzierżawę przedmiotowych pomieszczeń (druk nr 10/74). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska oraz 

Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 

Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd większością 

głosów wyraził zgodę na podpisanie przedwstępnej umowy 

poddzierżawy pomieszczeń w Chojnie z przeznaczeniem na działalność 

leczniczą prowadzona przez spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Spółka z o.o. oraz ustalił wysokości czynszu za dzierżawę 

przedmiotowych pomieszczeń. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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W tym momencie posiedzenie  opuścili: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska oraz  

Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

koncepcji projektu pn. „Kreatywni na co dzień” i wyrażenia zgody 

na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji  projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 

VIII Edukacja, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących  

w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  

w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego (druk nr 11/74). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Kreatywni na co dzień” i wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku o dofinansowanie realizacji  projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, 

działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 

ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Kreatywni na co dzień” i wyrażenia zgody 

na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji  projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.3 Wsparcie szkół  

i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 227/2016 w sprawie 

zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Kreatywni na co dzień”  

i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji  

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
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Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII 

Edukacja, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach 

Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Gminy Cedynia o wsparcie finansowe 

projektu oznakowania najdalej na zachód wysuniętego punktu 

geograficznego Polski (druk nr 12/74). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Gminy Cedynia, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł 

realizacji projektu związanego z oznakowaniem najdalej na zachód 

wysuniętego punktu geograficznego Polski, określonego przez 

Głównego Geodetę Kraju. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 

realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński” (druk nr 13/74). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 

„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Gryfiński”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 

„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński” w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 228/2016 w sprawie 

powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  

w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „EK” (druk  

nr 14/74). 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Wicestarosta Gryfiński – Jerzy Miler. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonano 

zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 

zmniejszono o 6 000,00 zł plan wydatków w dziale 80130-Szkoły 

zawodowe z przeznaczeniem na wkład własny do zadania - zakup 

nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do 

bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „EK”. 

 

15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r. (druk  

nr 15/74). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie,  zgodnie z którym zmniejsza się plan 

wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 3 000,00 zł, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80195-

Pozostała działalność, w § 4950-Różnice kursowe, w związku  

z realizacją projektu „Wychowanie zdrowotne na całe życie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r. (druk  

nr 16/74). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 

w planie wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 85202-Domy 

pomocy społecznej. Zwiększa się plan wydatków na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne o 4 269,04 zł,  przy jednoczesnym zmniejszeniu 

planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do wyciagnięcia 
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konsekwencji służbowych wobec pracowników którzy dopuścili do 

nieprawidłowości polegającej na wykazaniu operacji gospodarczych 

(dodatkowe wynagrodzenie roczne), niezgodnie z dokumentem 

źródłowym (lista płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego)  

w ewidencji księgowej oraz w sprawozdawczości budżetowej – Rb -28S 

za I kwartał 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk  

nr 17/74). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu  

w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 229/2016 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
W tym momencie na  posiedzenie powrócił Wicestarosta Gryfiński – Jerzy Miler. 

Zarząd zapoznał się z: 

1. Informacją uzupełniającą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie do koncepcji projektu „Żyć aktywnie – program aktywizacji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych”. 

2. Informacją uzupełniającą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie do projektu umowy na realizację zadania pn. „Poprawa stanu sprawności 

fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych” zleconego Stowarzyszeniu na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST w Nowym Czarnowie. 

3. Uchwałą Nr XII.108.S.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 18 maja 2016 r. dot. stwierdzenia nieważności uchwały  
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Nr XVII/118/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w/s zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 

przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 74/V/2016. 

 

 

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 …………………………….. 


