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Protokół nr 86/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 1 września 2016 r. w godz. od 1030 do 1200 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 Wicestarosta Jerzy 

Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 

(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, który został rozszerzony o następujące 

punkty: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania propozycji 

zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce nr 180, położonej w obrębie Bielin, 

do kategorii dróg gminnych (druk nr 3a/86); 

- Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w/s zwiększenia 

planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. (druk  

nr 14/86).  

Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 85/V/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 

 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Gryfino – teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie 

(druk nr 1/86). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury  

i Budownictwa – Lucyna Wieczorek. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – 

teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie, do którego 

wprowadzono poprawkę. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 

rok wraz z poprawką? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 256/2016 w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 



 2 

przestrzennego gminy Gryfino – teren byłego sanatorium w Nowym 

Czarnowie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „AB”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury  

i Budownictwa – Lucyna Wieczorek. 

 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s pozbawienia ulic Klasztornej i Malarskiej w Chojnie kategorii 

drogi powiatowej (druk nr 2/86). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie pozbawienia ulic Klasztornej i Malarskiej w Chojnie 

kategorii drogi powiatowej. 

  
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
pozbawienia ulic Klasztornej i Malarskiej w Chojnie kategorii drogi powiatowej w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic Klasztornej i Malarskiej  

w Chojnie kategorii drogi powiatowej. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s odmowy 

uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale 

Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 3/86). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie. 

  
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

propozycji zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce nr 180, 

położonej w obrębie Bielin, do kategorii dróg gminnych (druk  

nr 3a/86). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce nr 180, położonej 

w obrębie Bielin, do kategorii dróg gminnych. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce nr 180, położonej w obrębie Bielin, 

do kategorii dróg gminnych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 257/2016 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce  

nr 180, położonej w obrębie Bielin, do kategorii dróg gminnych. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 

Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej (druk nr 4/86). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych 

Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, do którego wprowadzono poprawkę. 

  
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z poprawką? 
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Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 

6. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/s zmian 

w planie klasyfikacji dochodów budżetowych jednostki na 2016 r. 

(druk nr 5/86). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 

klasyfikacji dochodów budżetowych jednostki na 2016 r. polegających 

na przeniesieniu kwoty 350,00 zł z działu 710 – Działalność usługowa 

do działu 758 – Różne rozliczenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie klasyfikacji dochodów budżetowych jednostki 

oraz zmniejszenia w palnie dochodów jednostki na 2016 r. (druk  

nr 6/86). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian  

w planie dochodów. Przenosi się plan dochodów z tytułu wpływu 

odsetek bankowych w kwocie 4 000,00 zł z działu 853-Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej do działu 758-Różne rozliczenia, 

a w związku z niewykonaniem dochodów z tego tytułu zmniejsza się 

plan o 3 650,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

8. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r. (druk nr 7/86). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  

o 138 835,81 zł plan dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy 

DPS oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 

mieszkańców i z tytułu wpływu różnych dochodów, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 

pracowników. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 

2016 r. (druk nr 8/86). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 

zmniejsza się o 960,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe, w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do 

wykonania remontu pomieszczeń internatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

10. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zmian w planie dochodów 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 9/86). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym 

zmniejsza się plan dochodów o 1 900,00 zł z tytułu wpływów od 

rodziców za pobyt dzieci w placówce oraz z wpływów z pozostałych 

odsetek. Jednocześnie przenosi się plan dochodów z tytułu odsetek 

bankowych z działu 852-Pomoc społeczna do działu 754-Różne 

rozliczenia.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

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 10/86). 
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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 258/2016 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. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 11/86). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

  
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2016 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–2039 (druk nr 12/86). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–2039. 
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Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–2039   

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu 

w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–

2039. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 

kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 13/86). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

  
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do 

opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie  w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 14/86). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu 

finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r., gdzie 

rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu na zadania z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej o 2 507,00 zł, z przeznaczeniem na 

wypłatę nagrody jubileuszowej dla byłego pracownika Poradni.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XX sesji Rady Powiatu, która 

odbędzie się 15 września 2016 r. 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 86/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 …………………………….. 


