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Protokół nr 94/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 27 października 2016 r. w godz. od 1040 do 1600 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 93/V/2016 z dnia 20 października 2016 r. został przyjęty 

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie 

umowy na konserwacją węzła cieplnego w budynku przy  

ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie (druk nr 1/94). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie umowy Nr 1/UMM/2016 na konserwacją węzła cieplnego  

w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Członek Zarządu – Jan Gładkow.   

 

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

dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (druk nr 2/94). 

 
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 dot. przyznania dodatku funkcyjnego  

i motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie postanowił, iż rozpatrzy go  

w późniejszym terminie, po uzupełnieniu o wskazane zagadnienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2017 rok (druk nr 3/94). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd omówił i przyjął protokół z przebiegu konsultacji 

projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok. 

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

w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok  

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 przyjęcia Programu współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

zmian w koncepcji projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez 

aktywny udział pracodawców w kształceniu uczniów” (druk  

nr 4/94). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Gryfinie – Maciej Puzik. 

 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zatwierdzenia zmian  

w koncepcji projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział 

pracodawców w kształceniu uczniów” rozpatrzy na kolejnym 

posiedzeniu, po jego uzupełnieniu.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Gryfinie – Maciej Puzik.   
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcińsko-

Zdrój na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2021” (druk  

nr 5/94). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 

2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2021”, do którego wprowadzono 

poprawkę. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcińsko-

Zdrój na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2021” wraz z poprawką? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 287/2016 w sprawie 

zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Trzcińsko-Zdrój na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2021”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa – Maria Ilińczyk oraz Członek Zarządu – Tomasz Siergiej.   

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozpatrzenie wniosku Spółki BUDIMEX S.A dot. zmiany 

terminu zakończenia umowy na realizację zadania  

pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino” (druk  

nr 6/94). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami dot. rozpatrzenia wniosku Spółki BUDIMEX S.A w sprawie 

zmiany terminu zakończenia umowy na realizację zadania  

pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”, Zarząd 

jednogłośnie postanowił, iż rozpatrzy go po uzupełnieniu na kolejnym 

posiedzeniu. 

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

dot. podpisania aneksu do umowy zawartej ze Spółką BUDIMEX 

S.A, w sprawie wykonania robót dodatkowych, które wystąpiły 

podczas realizacji zadania pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej  

w mieście Gryfino” (druk nr 7/94). 
 

Na  posiedzenie powrócił Członek Zarządu – Jan Gładkow.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 2 do umowy 

zawartej ze Spółką BUDIMEX S.A, w sprawie wykonania robót 

dodatkowych w wysokości 58 816,53 zł brutto, które wystąpiły podczas 

realizacji zadania pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście 

Gryfino”,  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

8. 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 8/94). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

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

plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 500,00 zł przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych 

w Nowym Czarnowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  „EK”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2016 r. (druk nr 9/94). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zmniejsza się plan 

wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 500,00 zł przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  „ZK”. 

 

 



 5 

10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 10/94). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie 

wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne o 821,94 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 

planu wydatków na zakup energii. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

11. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 11/94). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian  

w planie wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej w łącznej kwocie 36 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 12/94). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 

w planie dochodów i wydatków jednostki o 4 187,40 zł  

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla 

nauczyciela. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 13/94). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
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w planie wydatków o kwotę 3 500,00 zł na realizację projektu „Od 

praktyki do pracy2” . 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 14/94). 

 

Na wniosek  Dyrektora PCPR  w sprawie zmian w planie 

finansowym  dochodów i wydatków na 2016 r., Zarząd jednogłośnie  

postanowił: 

 zmniejszyć planowane wydatki  w rozdziale 85201 – Placówki 

opiekuńczo – wychowawcze  o 68 500,00 zł, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze na 

zabezpieczenie świadczeń dla rodzin zastępczych.  

Jednocześnie Zarząd postanowił: 

 przesunąć planowane wydatki zadań zleconych w wysokości  

3 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na rzecz świadczeń 

społecznych oraz  250,00 zł z planowanych środków na zakup 

materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe 

(rozdział 85204 i 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

 zmniejszyć plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego  

i wynagrodzenia bezosobowego o kwotę  14 735,87 zł zwiększając 

plan wynagrodzeń osobowych w rozdziałach 85218-Powiatowe 

centra pomocy rodzinie i 85220-Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej. 

Ponadto, Zarząd postanowił nie uwzględnić zwiększenia  plan 

wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej   oraz pozytywnie zaopiniował proponowane zmiany 

dochodów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  Dyrektorowi jednostki. 

 

15. 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 15/94). 
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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 288/2016 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”. 

 
O godz. 1350 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach 

do czasu zakończenia XXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1550 wznowiono 

obrady. 

 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 16/94). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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 289/2016 w sprawie 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”. 
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17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- brak  

 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 94/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 …………………………….. 


