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Protokół nr 102/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 22 grudnia 2016 r. w godz. od 1100 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 Wicestarosta Jerzy 

Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 

(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag 

(porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 101/V/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem 

Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dziecka do rodziny 

zastępczej oraz warunków jego pobytu, wysokości wydatków na jego 

opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk nr 1/102). 

 
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, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

Porozumienia Nr 6285-1/46/2016 z Miastem Szczecin w sprawie 

przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu, 

wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 

 

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup wyposażenia dla WTZ  

w Gryfinie w wysokości dopuszczalnych 3% dofinansowania  

ze środków otrzymanych z PFRON (druk nr 2/102). 

 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zakup wyposażenia 

dla WTZ w Gryfinie w wysokości dopuszczalnych 3% dofinansowania  

ze środków otrzymanych z PFRON tj. do kwoty 14 396,40 zł. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 

gryfińskiego dot. linii Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino (druk  

nr 3/102). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska  

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z operatorem 

Bernardem Grzybowskim, prowadzącym działalność transportową 

pod nazwą Autokarowe Usługi Przewozowe BER-TRANS  

z/s w Widuchowej, na świadczenie usług przewozowych w zakresie 

transportu publicznego na odcinku linii komunikacyjnej Czarnówko-

Pacholęta-Marwice-Gryfino w okresie od 02 stycznia 2017 r. do 30 

grudnia 2017 r. za kwotę szacunkową 35 000,00 zł brutto. 

     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska   

 

4. Wniosek 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. „Świadczenie usług 

pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 

(druk nr 4/102). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie”.  
 

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

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie” wraz z poprawką? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 309/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 

organizacje nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy I 

technikum zawodowego, w zawodzie ekonomista (druk nr 5/102). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Na wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie, po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 46/2016/2017  

o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy I 

technikum zawodowego, w zawodzie ekonomista, w wymiarze 12 

godzin tygodniowo od 2 stycznia 2017 r. do 30 marca 2017 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i Wydziałowi „EK”. 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

6. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu opłat 

za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (druk  

nr 6/102). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Główna Księgowa Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie - Joanna Jasińska. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie umorzenia 

należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, Zarząd większością głosów zobowiązał Dyrektora do 

jego uzupełnienia o informację dot. dochodów rodziny.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Główna Księgowa Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie - Joanna Jasińska. 

 

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

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

nr 7/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie: 

a)  dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata  

i wychowanie; zmniejsza się o 2 000,00 zł plan wydatków na składki na 

Fundusz Pracy w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące oraz  

o 116 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne  

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, przy jednoczesnym zwiększeniu 

planu wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia 

społeczne w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, 

b) dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 854-Edukacyjna 

opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne; 

zmniejsza się o 1 400,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz 

Pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 

2016 r. (druk nr 8/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę 

w grudniu o 142 245,95 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

niewykorzystanych transz w październiku o 103 245,95 zł  

i w listopadzie o 39 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

9. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w palnie wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 9/102). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian 

w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zmniejsza się 

o 11 200,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i  składki na Fundusz 

Pracy w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące oraz o 22 011,55 zł 

plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80130 

Szkoły zawodowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  

o 11 200,00 zł na  składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup 

materiałów i wyposażenia w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, 

oraz o 22 011,55 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług 

pozostałych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

10. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym 

wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 10/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza 

się plan wydatków o 3 073,94 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z dokonaniem 

rocznej korekty odpisu. 

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 11/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, gdzie zmniejsza się plan 

wydatków o 42 910,00 zł w grupie wydatków „wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane”, przy jednoczesnym zwiększeniu o 15 000,00 zł 

planu wydatków na świadczenia dla osób fizycznych, o 925,00 zł na 

wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz 

o 26 985,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 
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12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 12/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się 

transzę w grudniu o 10 497,43 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

niewykorzystanej transzy w październiku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

13. 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 13/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie zmniejsza się plan 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 500,00 zł, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, z przeznaczeniem na zakup 

żywności. Łącznie plan wydatków ZSP Nr 2 w Gryfinie został 

zwiększony o 1 000,00 zł i zostało to już uwzględnione na posiedzeniu 

Zarządu w dniu 15 grudnia 2016r. – wyciąg z protokołu nr 101/V/2016 

z dnia 23 grudnia 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”.  

 

14. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. (druk  

nr 14/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie 

z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w listopadzie  

o 2 862 292,71 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy  

w grudniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  

 

 
O godz. 1230 Wicestarosta Jerzy Miler ogłosił przerwę w obradach do czasu 

zakończenia XXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1550 wznowiono obrady. 
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15. 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 15/102). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Starosta - Wojciech Konarski. 

 

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. 
 

Wicestarosta Jerzy Miler: 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 – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 310/2016 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”. 

 

16. 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 16/102). 

 

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. 
 

Wicestarosta Jerzy Miler: 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 311/2016 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 
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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”. 

 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 17/102). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok. 
 

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 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 312/2016 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Członek Zarządu Henryk Kaczmar złożył wnioski w sprawie: 

- podcięcie suchych gałęzi drzew nad drogą oraz wycięcie suchych 

konarów znajdujących się w poboczach przy drodze powiatowej na 

odcinku Mętno-Moryń. 

- zaproponowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa na drodze 

powiatowej w m. Dolsko (chodniki, nawierzchnia drogi).  
 

 

1. Zarząd zapoznał się z protokołem nr 12/2016 posiedzenia RN Spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. z dnia 14.12.2016r. 

2. Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr CCCXLIV.682.2016 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchylenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok oraz uchwałą Nr CCCXLIV.683.2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

3. Opinią Komisji Budżetu i Gospodarki do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

2017r. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 102/V/2016. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(protokół nr 102/V/2016 Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2016 r.) 

 

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 …………………………….. 


