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Protokół nr 96/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 10 listopada 2016 r. w godz. od 900 do 1520 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, który został rozszerzony  

o następujący punkt: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie 

określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart 

płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego  

i jego jednostek organizacyjnych oraz zasad rozliczania płatności 

dokonywanych przy ich wykorzystaniu (druk nr 17a/96). 

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

3.  Protokół Nr 95/V/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. 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 1/96). 
 

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 podjętą decyzję przekazać do zaopiniowania 

przez kancelarię prawną obsługującą powiat. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na 

przebudowę ul. Jaśminowej w Żórawkach (druk nr 2/96). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 3 do umowy 
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zawartej z Pracownią Projektową PROMIT Robert Mituta  

z/s w Dobrej Szczecińskiej na opracowanie dokumentacji technicznej 

na przebudowę ul. Jaśminowej w Żórawkach, w którym przedłuża się 

termin wykonania zadania do 10.12.2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Gminą Banie w sprawie wspólnej 

przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Steklno-Babinek  

w miejscowości Babinek (druk nr 3/96). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Banie  

w sprawie wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1360Z Steklno-Babinek w miejscowości Babinek. Powiat przekaże 

na ten cel środki finansowe w wysokości do 25 000,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania aneksu do umowy zawartej ze Spółką 

MALDROBUD Sp. z o.o., Sp. K., w sprawie wykonania robót 

dodatkowych, które wystąpiły podczas realizacji zadania  

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice – Stare 

Łysogórki w m. Witnica” (druk nr 4/96). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po 

zapoznaniu się z protokołem konieczności, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy zawartej z firmą 

MALDROBUD Spółka z o.o., Sp. K z Myśliborza, w którym wyraża się 

zgodę na wykonanie robót dodatkowych, które wystąpiły podczas 

realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z 

Warnice – Stare Łysogórki w m. Witnica”, za kwotę 16 721,94 zł 

brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

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

stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6 

(druk nr 5/96). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi 

ekspresowej nr S6. 

 



 3 

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

w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6  

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 zajęcia stanowiska dotyczącego poparcia 

budowy drogi ekspresowej nr S6. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma.   

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia treści i podpisania aneksu 

nr 7 do umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r., aneksu nr 1 do 

porozumienia nr 1/GN/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 r., 

upoważnienia, pełnomocnictwa, deklaracji do weksla niezupełnego 

(druk nr 6/96). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Inspektor – Piotr 

Ignaciuk oraz Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Lucyna 

Wieczorek oraz Zastępca Naczelnika – Andrzej Krzemiński. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie ze Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie” aneksu nr 7 do 

umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r., aneksu nr 1 do 

porozumienia nr 1/GN/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 r. oraz na 

podpisanie upoważnienia i pełnomocnictwa dla spółki na prowadzenie 

postępowań w ramach konkursu nr RPZP.02.05.00-IP.01-32-KO1/16, 

działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej. Jednocześnie Zarząd zaakceptował treść deklaracji do 

weksla niezupełnego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s akceptacji i podpisania aneksu nr 1 

do umowy nr 14/RI/16, dotyczącej sporządzenia dokumentacji 

aplikacyjnej w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczna 

obiektów użyteczności publicznej (druk nr 7/96). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 14/RI/16, dotyczącej 

sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.5 

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścili: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na usługi w zakresie 

przygotowania Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz 

rozliczenia dla 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 2.5 

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: 

„Termomodernizacja budynku internatu dziewcząt SOSW przy  

ul. Podmurze 4 w Chojnie” oraz „Termomodernizacja budynku 

przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie” (druk nr 8/96). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 

wybrał ofertę firmy Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o.  

z/s w m. Tworóg na przygotowanie Studium Wykonalności i wniosku 

aplikacyjnego oraz rozliczenia dla 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 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej: „Termomodernizacja budynku internatu dziewcząt SOSW 

przy ul. Podmurze 4 w Chojnie” oraz „Termomodernizacja budynku 

przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie”, za kwotę 21 999,94 zł brutto  

(2 zadania).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych –Lucyna Wieczorek oraz Zastępca Naczelnika – Andrzej Krzemiński. 

 

9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy  

o zlecenie realizacji zadania publicznego (druk nr 9/96). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie aneksu nr 2/2016 do umowy zawartej ze 

Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego z/s w Niegowie na prowadzenie Domu Pomocy 

Społecznej w Moryniu, w związku z zwiększeniem dotacji dla Domu  

o kwotę 481 727,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

w Gryfinie. 

 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r. 

(druk nr 10/96). 

 

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, 

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. 

 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Gryfińskiego w roku szkolnym 2015/2016 (druk nr 11/96). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor w Wydziale 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Kinga Koeller. 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2015/2016. 

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

w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego  

w roku szkolnym 2015/2016 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 Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2015/2016. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

12. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w/s dofinansowania organizacji XVI Międzynarodowego Turnieju 

Badmintona (druk nr 12/96).  

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie 

dofinansowania organizacji XVI Międzynarodowego Turnieju 

Badmintona ze względu na to, iż w tym zakresie Klub Sportowy 

KROKUS mógł przystąpić do ogłoszonego otwartego konkursu ofert, 

realizowanego w danym roku kalendarzowym.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

13. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w/s dofinansowania wyjazdu do teatru Sekcji emerytów i rencistów 

ZNP w Gryfinie (druk nr 13/96).  

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki, Zarząd większością głosów negatywnie rozpatrzył wniosek 

w sprawie dofinansowania wyjazdu do teatru Sekcji emerytów  

i rencistów ZNP w Gryfinie ze względu na to, iż środki na tego typu 

cele znajdują się na ZFŚS jednostek „macierzystych”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor w Wydziale Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Kinga Koeller.   

 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały  

w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie (druk nr 14/96). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek.   

Zarząd omówił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie. 
 

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

w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 292/2016 o zmianie uchwały  

w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego  

w 2017 r. (druk nr 15/96). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2017 r. 

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

w Gryfinie w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2017 r.   

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 293/2016 w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego  

w 2017 r.  
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji w/s zakwalifikowania składników majątku ruchomego 

do kategorii majątku zużytego (druk nr 16/96). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz pozytywną opinią 

Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na likwidację rzeczowych składników majątku 

ruchomego użytkowanych przez jednostkę, wykazanych  

w protokołach: nr 23/2016 z 20.06.2016 r., nr 3/2016 z 11.03.2016 r.  

i nr 25/2016 z 29.09.2016 r.  Jednocześnie Zarząd zobowiązał jednostkę 

do przekazania składników majątku ruchomego wykazanych  

w protokole nr 24/2016 z 09.09.2016 r. do Referatu Informatyki 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie celem ich oceny, po dokonaniu 

której Zarząd podejmie decyzję w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi ZSP Nr 2 

w Gryfinie i Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka 

Turek.   

 

17. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie 

w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 

2016 r. (druk nr 17/96). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w sprawie zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych jednostki na 2016 r., zgodnie z którym 

zwiększa się transzę w listopadzie o 60 000,00 zł przy jednoczesnym 

zmniejszeniu o tę kwotę niewykorzystanej transzy w październiku.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 

2012 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i 

korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu 

wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego i jego jednostek 

organizacyjnych oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych 

przy ich wykorzystaniu (druk nr 17a/96). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2012 r.  

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania  

i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu 

wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego i jego jednostek 

organizacyjnych oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy 

ich wykorzystaniu. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2012 r. 

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych 

przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz 

zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 294/2016 w sprawie zmiany 

uchwały Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca  

2012 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania  

i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu 

wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego i jego jednostek 

organizacyjnych oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy 

ich wykorzystaniu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w sprawie zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą 

płatniczą (druk nr 18/96). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 

jednorazowe zwiększenie limitu dziennych wydatków opłacanych 

kartą płatniczą na kwotę 10 000,00 zł w celu zakupu biletów lotniczych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2016 r. (druk  

nr 19/96). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz opinią Skarbnika Powiatu, 

Zarząd jednogłośnie postanowił: 
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 kwotę zwiększenia dla działu 801- 48 183,58 zł przenieść  

z planowanych wydatków na projekt „Od praktyki do pracy 2”; 

 kwotę 23 000,00 zł zwiększającą plan wydatków w dziale 854- 

sfinansować z rezerwy ogólnej budżetu powiatu; 

 zmniejszyć plan wydatków jednostki na projekty (klasyfikacja  

w dziale 801)  

- „Od praktyki do pracy 2” – 13 816,42 zł,  

- „Europejskie staże” – 40 000,00 zł. 

Jednocześnie o kwotę 53 816,42 zł zwiększyć plan wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału „EK”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r. (druk nr 20/96). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 

przesunięcie w planie dochodów jednostki zgodnie z wnioskiem przy 

jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o 23 200,00 zł w § 4220 

(środki żywności w internacie).  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

22. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r. (druk 

nr 21/96). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając 

zgodę na zwiększenie planu dochodów jednostki o kwotę w wysokości  

23 510,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do 

rzeczywistych potrzeb.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

23. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków jednostki na 2016 r. 

(druk nr 22/96). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym 

rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu z zakresu oświaty  
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i wychowania w kwocie 33 000,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie 

pracowni komputerowej w środki dydaktyczne. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

24. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 23/96). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków jednostki na  

2016 r.  o kwotę 35 341,30 zł w dziale 801 i kwotę 2 800,00 zł w dziele 

854. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

25. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r. (druk 

nr 24/96). 

 

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 

dochodów o kwotę 1 200,00 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 

65,10 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

26. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków jednostki na 2016 r. 

(druk nr 24a/96). 

 

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  

i zmniejszenie wnioskowanych kwot. Kwotę 23 648,47 zł sfinansować  

z rezerwy celowej budżetu powiatu na 2016 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

27. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r. (druk nr 25/96). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan 

dochodów jednostki na 2016 r. o 1000,00 zł i plan wydatków  

o 1000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

28. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r. (druk 

nr 26/96). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 

dochodów jednostki na 2016 r. o kwotę 46 520,56 zł oraz zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 45 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

29. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego 

jednostki na 2016 r. (druk nr 27/96). 

 

Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

przesunięcie kwoty 35 000,00 zł w obrębie planu finansowego 

wydatków jednostki na 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

30. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany w planie dochodów 

jednostki na 2016 r. (druk nr 27a/96). 

 

Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zwiększenie o 200,00 zł planu dochodów budżetowych jednostki na 

2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

31. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego 

w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „EK” (druk nr 28/96). 
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Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

Zarząd większością głosów wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 

wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejsza się  

o 947,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „EK”.  

 

32. 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 29/96). 

 

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 295/2016 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”. 

 

33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zasad 

prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami 

rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński 

(druk nr 30/96). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zasad prowadzenia 

dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku 

od towarów i usług przez Powiat Gryfiński. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania 

podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 296/2016 w sprawie zasad 

prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami 

rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

34. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  

nr 31/96). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za - 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób. 

 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, ustalając: 

- dochody w wysokości 74 201 498,65 zł, 

- wydatki w wysokości 77 431 498,65 zł. 

Planowany w roku 2017 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego, 

ustalony jako różnica planowanych do wykonania dochodów 

budżetowych oraz planowanych do realizacji wydatków budżetowych, 

został oszacowany na poziomie 3 230 000,00 zł. Pokryty zostanie 

przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz z wolnych 

środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

Projekt uchwały zostanie przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

oraz radnym Rady Powiatu w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

35. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2017-2039 (druk nr 32/96). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039. 

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

w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2017-2039 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 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

36. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

 - protokołem nr 9/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o.; 

- wykonaniem kosztów i przychodów w 2016 r. przez Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 96/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 …………………………….. 


