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Protokół nr 77/V/2016 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 23 czerwca 2016 r. w godz. od 900 do 1110 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 76/V/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Gryfińskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii 
komunikacyjnej Moryń-Cedynia-Chojna (druk nr 1/77). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą 
Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 750,00 zł 
w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem 
na uruchomienie linii komunikacyjnej Moryń-Cedynia-Chojna  
w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy  
o wsparcie realizacji zadania publicznego (druk nr 2/77). 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 5/EK/16 o wsparcie realizacji 
zadania publicznego pod nazwą „20 lecie WTZ – Niepełnosprawni żyją 
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z pasją” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie, w którym przedłuża 
się do 15 września 2016 r. termin realizacji zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Domu 
Dziecka w Trzcińsku – Zdroju o wsparcie rzeczowe organizacji 
rajdu rowerowego (druk nr 3/77). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia na Rzecz 
Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na wsparcie rzeczowe organizacji rajdu rowerowego  
po terenach Polski i Niemiec pn. „Rower sposobem na poznanie 
naszych sąsiadów”. Zakupiony sprzęt po zakończonym rajdzie 
przejdzie na stan Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3  
w Trzcińsku -Zdroju. Środki finansowe na realizację ww. zadania będą 
pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

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

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu  
o wsparcie finansowe organizacji obchodów 70-lecia istnienia OSP  
w Moryniu (druk nr 4/77). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu  i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu jednogłośnie wyrażając zgodę  
na wsparcie organizacji obchodów 70-lecia istnienia OSP  
w Moryniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. zawarcia porozumienia z PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w/s „Przebudowy 
kolidującego odcinka przyłącza ciepłowniczego na działce 77/5, 
obręb Gryfino (druk nr 4a/77). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył  Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zawarcia 
porozumienia z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
w sprawie „Przebudowy kolidującego odcinka przyłącza 
ciepłowniczego na działce 77/5, obręb Gryfino, Zarząd jednogłośnie 
przesunął termin rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku do czasu 
przeprowadzenia negocjacji z Dyrekcją PGE, co do sposobu 
sfinansowania przyłącza. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Stojan Diakowski. 

 
6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2016 r. (druk nr 5/77). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się niewykorzystane transze w marcu o 3 006,00 zł i w maju 
o 40 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w październiku 
o 23 006,00 zł i w grudniu o 20 000,00 zł. 

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

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany w  harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2016 r. (druk nr 6/77). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
transze w czerwcu o 30 000,00 zł i w lipcu o 36 000, 00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu o 66 000,00 zł. 

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

8. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w/s zmian w planie wydatków 
budżetowych w zakresie zadań własnych jednostki na 2016 r. (druk 
nr 7/77). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym  
zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-
wychowawcze o kwotę 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne  
z przeznaczeniem na wykonanie obowiązków nałożonych na Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, (zastosowanie się do 
rekomendacji pokontrolnych, decyzje KPPSP w Gryfinie z 24.04.2013 
r. oraz z 08.07.2013 r.) przy jednoczesnym  zmniejszeniu planowanych 
wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. 

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

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „EK” (druk nr 8/77). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się                   
o 5 600,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie o 2 200,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie o 3 400,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia za szczególne 
wyniki w nauce oraz stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne. 

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

10. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego 
bilansu Powiatu Gryfińskiego za 2015 r. (druk nr 9/77). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie podpisał 

skonsolidowany bilans Powiatu Gryfińskiego za 2015 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 
11. 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 10/77). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu  
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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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 237/2016 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”. 
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 11/77). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2016 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia  
2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 238/2016 w sprawie zmiany 
uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 
2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Członek Zarządu Henryk Kaczmar złożył wniosek o rozpatrzenie na 
kolejnych najbliższych posiedzeniach możliwości dofinansowania 
budowy pochylni w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, 
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umożliwiającej realizację zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie 
podniósł sprawę konieczności remontu kapitalnego dachu  
i wystąpienia w tej sprawie Dyrekcji DPS. 

 
Zarząd zapoznał się z opinią prawną przedłożoną przez Kierownik Referatu Kontroli 

i Audytu Wewnętrznego dot. udostępniania Raportu z przeprowadzonej kontroli przez 
wspólnika (Powiat Gryfiński), w zakresie kosztów administracyjnych w Szpitalu 
Powiatowym im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Gryfinie 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 77/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 …………………………….. 


