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Protokół nr 84/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 W dniu 11 sierpnia 2016 r. w godz. od 1000  do 1120 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 83/V/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakwalifikowanie składników 

majątku ruchomego do kategorii majątku zużytego (druk nr 1/84). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Organizacji i Informacji – Katarzyna Stalinger oraz Kierownik Gospodarczy 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - Barbara Szymańska. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, pozytywną opinią Naczelnika 

Wydziału Organizacji i Informacji oraz ekspertyzami technicznymi, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację rzeczowych 

składników majątku ruchomego użytkowanych przez jednostkę, 

wykazanych w protokole-wniosku nr 18/2016 z dnia 19.04.2016 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji – Katarzyna Stalinger oraz Kierownik Gospodarczy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - Barbara Szymańska. 

 

2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na usługę  

w zakresie opracowania studium wykonalności, wniosku 

aplikacyjnego i rozliczenia projektu, planowanego do realizacji  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, 

Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej w ramach Strategii ZIT dla SOM  
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pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 82  

w Gryfinie” (druk nr 2/84). 
 

Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  

dot. rozpatrzenia ofert na usługę w zakresie opracowania studium 

wykonalności, wniosku aplikacyjnego i rozliczenia projektu, 

planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja 

energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii 

ZIT dla SOM pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 82 

w Gryfinie”, postanowił z przyczyn formalnych rozpatrzyć  

go negatywnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „RI” 

(druk nr 3/84). 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

- przesunięcie 100 000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja parkingu  

na terenie SOSW w Chojnie” (dział 854, rozdział 85595, § 6050)  

na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia w ZSP w Chojnie – I etap” 

(dział 801, rozdział 80130, § 6050); 

- utworzenie w planie finansowym wydatków budżetowych Powiatu 

Gryfińskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych w DPS w Moryniu” i przesunięcie na to zadanie  

30 000,00 zł z zakupu usług remontowych szkół zawodowych (dział 

801, rozdział 80130, § 4270). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” oraz 

Wydziałowi „FK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s zmiany 

planu finansowego dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 4/84). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na: 

 - zmniejszenie planu  finansowego dochodów i wydatków w dziale 600, 

rozdziale 60014, §6050 o 90 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku 

Trzcińsko-Zdrój - Antonowice” (planowana dotacja Gminy Trzcińsko-

Zdrój), 

- zmniejszenie planu finansowego wydatków w dziale 600, rozdziale 

60014, §6050 o 90 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku 

Trzcińsko-Zdrój - Antonowice” (planowane środki własne); 

- zwiększenie planu finansowego wydatków w dziale 600, rozdziale 

60014, §6050 o 90 000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa  

i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym 

także ujęte są dokumentacje techniczne)”. 
Zadanie związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1404Z 

Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Antonowice, 

realizowane będzie w przyszłym roku. Środki własne zaangażowane  

w bieżącym roku na to zadanie wykorzystane zostaną na realizację 

innej inwestycji w Gminie Trzcińsko-Zdrój. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” oraz 

Wydziałowi „FK”. 

 

5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 5/84). 
 

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie rezerwy 

celowej budżetu powiatu na zadania z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej w kwocie 10 291,53 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 

odprawy emerytalnej dla nauczyciela mianowanego zatrudnionego  

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

oraz Wydziałowi „FK”. 
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6. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie 

w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2016 r. 

(druk nr 6/84). 

 

Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 

finansowego wydatków na wynagrodzenia członków korpusu służby 

cywilnej o 6 973,70 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 

finansowego wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników  

z przeznaczeniem na regulację płac w jednostce. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Powiatowemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gryfinie oraz Wydziałowi 

„FK”. 
 

7. Podjęcie 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 (druk nr 7/84). 
 

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 – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 251/2016 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”. 
 

8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 maja 2016 r. 

w sprawie utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 84/V/2016 

 

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
 

 

 

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 …………………………….. 


