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Protokół nr 85/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 25 sierpnia 2016 r. w godz. od 830 do 1230 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 84/V/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr 1/85). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej 

realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

Nadzór nad realizacją zadania – BRZ. 

 

2. 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. „Założenie baz 

BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane 

trwale związane z budynkami” (druk nr 2/85). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar oraz 

Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 

 

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. „Założenie baz BDOT500 oraz 

uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane  

z budynkami”. 
 
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. „Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane  

z budynkami” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 252/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Założenie baz BDOT500 

oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane  

z budynkami”.  

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.272.7.2016.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar oraz Inspektor  

w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r. 

(druk nr 3/85). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami  

w 2016 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  

w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia 

zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu umowy na wykonanie 

zadania pod nazwą „Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz  

z dojazdami w m. Szczawno” (druk nr 4/85). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu wniosku firmy KOWAL Sp. z o.o. z/s w Szczecinie, 

Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na przeniesienie wierzytelności 

z tytułu umowy nr 27/ZD/16 z dnia 14.07.2016 r. na wykonanie zadania 

pod nazwą „Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami  

w m. Szczawno”.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania mowy na modernizację 

odcinka drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój–Drzesz   (druk nr 5/85). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 

wykonawcy na zadanie pn. „Modernizację odcinka drogi powiatowej  

nr 1403Z Trzcińsko-Zdrój - Drzesz o długości 200mb.” wybierając 

ofertę firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Myśliborzu za 

kwotę 90 026,16 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

 – Arkadiusz Durma. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie obchodów  

77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (druk nr 6/85). 
 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mieszkowice, Zarząd 

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

organizacji obchodów 77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.   

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie wyjazdu na 

warsztaty teatralne w Berlinie (druk nr 7/85). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu wniosku Teatru Uhuru, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500,00 zł 

wyjazdu na warsztaty teatralne w Berlinie.   

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na sfinansowanie kosztów 

transportu na Dożynki Archidiecezjalne w Pyrzycach (druk  

nr 8/85). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Zespołu „Jarzębina”  

z Chojny, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie do 

kwoty 200,00 zł kosztów transportu na Dożynki Archidiecezjalne  

w Pyrzycach.   

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 

(druk nr 9/85). 

 

Zarząd jednogłośnie ustalił wysokości dodatków funkcyjnych  

i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 253/2016 w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wyrażenia zgody na utworzenie w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oddziału I-III szkoły 

podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną  

i znaczną (druk nr 10/85). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na 

utworzenie oddziału I-III szkoły podstawowej dla uczniów  

z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną w roku szkolnym 

2016/2017.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do arkusza 

organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie na 

rok szkolny 2016/2017 (druk nr 11/85). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu do 

arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie na rok szkolny 2016/2017, w którym wyraża się zgodę na 

utworzenie czwartej grupy zespołowych zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim w ramach przyznanego planu 

finansowego szkole na 2016 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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12. 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 12/85). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się 

plan wydatków w dziale 630-Turystyka o 2 480,00 zł i w dziale 750-

Administracja publiczna o 7 520,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 

planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna o 10 000,00 zł,  

z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność 

pożytku publicznego realizujących zadania publiczne w dziedzinie 

kultury fizycznej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „EK”. 

 

13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 13/85). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85403 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zwiększa się o 2 394,85 zł 

plan dochodów wypracowanych ponad plan z tytułu opłat za duplikaty 

dokumentów, sprzedaż złomu, odsetek od nieterminowych wpłat oraz  

z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 14/85). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa  

się plan dochodów jednostki o 2 000,00 zł, z tytułu wynajmu 

pomieszczeń, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

zakup środków dydaktycznych. Jednocześnie przenosi się plan 

dochodów z tytułu wynajmu w kwocie 2 000,00 zł z działu 854-

Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 700-Gospodarka 

mieszkaniowa. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 15/85). 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Wicestarosta – Jerzy Miler. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 

się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych  

w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 

Zmniejsza się o 40 000,00 zł plan wydatków na roczne świadczenia 

pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów  

i wyposażenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

16. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie klasyfikacji 

dochodów budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 16/85). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, gdzie w związku  

ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,  

że dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych 

powinny być klasyfikowane w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 

75814 Różne rozliczenia finansowe, przenosi się plan dochodów  

z tytułu wpływu odsetek bankowych z rozdziału 75411 Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2 800,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi 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 17/85). 

 

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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 254/2016 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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 18/85). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

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 w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 255/2016 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

19. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  

za I półrocze 2016 r. (druk nr 19/85).  
 

W tym momencie na posiedzenie powrócił Wicestarosta – Jerzy Miler. 

 

Zarząd po omówieniu, przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2016 r. Przedmiotowa informacja, 

zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach 

publicznych zostanie przekazana Radnym Powiatu Gryfińskiego. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „BRZ”. 

 

20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

- pismem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,  

znak: PCPR.MŁ.0602/66/16 z dnia 10 sierpnia 2016 r. dot. realizacji Programu 

500+; 

- opinią prawną dot. dostosowania umowy Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Sp. z o.o. do zapisów art. 37 ustawy o działalności leczniczej. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 85/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 …………………………….. 


