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Protokół nr 88/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 14 września 2016 r. w godz. od 900 do 1010 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 87/V/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie remontu pobocza drogi powiatowej Drzenin-

Chwarstnica, na odcinku Drzenin-Sobieradz (druk nr 1/88). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

Na  posiedzenie przybył Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Budowlane „DROGBUG” z Wełtynia wykonania 

remontu pobocza drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin-Chwarstnica, 

na odcinku Drzenin-Sobieradz za kwotę 24 815,25 zł brutto  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. zatwierdzenia wyboru wykonawcy  i podpisania umowy na 

modernizację odcinka drogi powiatowej Baniewice-Chojna  

w m. Grzybno o długości około 300 mb. (druk nr 2/88). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 

wykonawcy na zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej 

Nr 1374Z Baniewice-Chojna w m. Grzybno” o długości około 300 mb. 

wybierając ofertę firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą  

w Myśliborzu za kwotę 94 536,57 zł brutto i podpisał umowę w tym 

zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia w/s partycypacji w kosztach 

utrzymania piaskownika znajdującego się na działce nr 1/21,  

obr. Moryń 3 (druk nr 3/88). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  

z Gminą Moryń w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania 

piaskownika znajdującego się na działce nr 1/21, obr. Moryń 3 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umów partnerskich z Gminą Gryfino, dotyczących 

realizacji zadań drogowych na drogach gminnych i powiatowych  

w 2017 roku, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (druk nr 4/88). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów partnerskich  

z Gminą Gryfino, dotyczących realizacji zadań drogowych na drogach 

gminnych i powiatowych w 2017 roku, w ramach „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół  Specjalnych  

w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na nauczanie 

indywidualne dla ucznia klasy III Szkoły Podstawowej (druk  

nr 5/88). 
 

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 oraz orzeczeniem Nr 1003/2015/2016  

o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 

na nauczanie indywidualne ucznia klasy III Szkoły Podstawowej  

od 12.09.2016 r. do 23.06.2017 r., w wymiarze 6 godzin tygodniowo 

(finansowanie - w ramach planu finansowego szkoły). Jednocześnie 

Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do wystąpienia do ZSS  
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w Nowym Czarnowie o przedstawienie opinii wychowawcy, która w tej 

sprawie została wysłana do poradni. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

6. 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 6/88). 

 

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 261/2016 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”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy  

o wsparcie realizacji zadania publicznego (druk nr 7/88).  

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 12/EK/16 z dnia 20.04.2016 r.  

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cienie 

zapomnianych kultur 2016” w Kołbaczu realizowanego przez 

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki, w którym zmienia się program 

wydarzenia  oraz  występujących kosztów, które nie powodują zmian 

w zakresie całkowitego kosztu realizacji ww. zadania.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem 
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jednostki wojskowej w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych  

z uczniami liceum o kierunku społeczno-wojskowym (druk nr 8/88). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie o zawarcie umowy zlecenia  

z pracownikiem jednostki wojskowej w celu prowadzenia zajęć 

edukacyjnych z uczniami liceum o kierunku społeczno-wojskowym 

(finansowanie - w ramach planu finansowego szkoły). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 9/88). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie rozwiązuje się 

rezerwę celową budżetu powiatu na zadania z zakresu oświaty  

i wychowania w kwocie 5 776,20 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 

nagrody jubileuszowej dla nauczyciela zatrudnionego  

w jednostce. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

10. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przedstawienia informacji  

w/s sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań  

z operacji finansowych  przez kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu i kierowników powiatowych jednostek 

budżetowych (druk nr 10/88). 

 

Zarząd zapoznał się i jednogłośnie zaakceptował wniosek 

Skarbnika Powiatu dot. przedstawienia informacji w sprawie 

sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji 

finansowych  przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu  

i kierowników powiatowych jednostek budżetowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się „SK” i „SE”. 

 

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 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk  

nr 11/88). 

 

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 262/2016 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. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- brak 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 88/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 …………………………….. 


