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Protokół nr 103/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 29 grudnia 2016 r. w godz. od 900 do 1030 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: 

- Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

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

na 2016 r. (druk nr 5a/103). 

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

3.  Protokół Nr 102/V/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji technicznej dla 

przebudowy mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie (druk nr 

1/103). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu  

Nr 1 do umowy zawartej z Pracownią Projektową Dróg i Mostów 

„DIM” z/s w Szczecinie na opracowanie dokumentacji technicznej dla 

przebudowy mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie, w którym 

przedłuża się termin wykonania zadania do 6 lutego 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zapoznania się z koncepcją projektu pn. „Aktywna 

integracja w Powiecie Gryfińskim” i wyrażenie zgody na jego 

realizację (druk nr 2/103). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu  

pn. „Aktywna integracja w Powiecie Gryfińskim” i jednocześnie 

wyraził zgodę na jego realizację. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 

w Gryfinie. 

 

3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 3/103). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmiany planu 

wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania  

o niepełnosprawności. Zmniejsza się o 2 281,39 zł plan wydatków na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz 

zakup materiałów i wyposażenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

4. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu opłat 

za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (druk  

nr 4/103). 

 

Po zapoznaniu się z uzupełnieniem do wniosku Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie 

umorzenia należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie  

i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do: 

 przeanalizowania stanu prawnego i wskazania właściwej 

podstawy prawnej do podjęcia decyzji w zakresie 

przedmiotowego wniosku (czy jest to należność 

cywilnoprawna czy publicznoprawna); 

 rozpatrzenia sprawy, (podanie złożone przez dłużnika), 

zgodnie z przepisami prawa i uchwałą nr XII/94/2012 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 
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odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, 

rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka,  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 5/103). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 

w planie wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202 

Domy pomocy społecznej. Zmniejsza się o 2 917,00 zł plan wydatków 

na składki na Fundusz Pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 

wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na składki na Fundusz 

Emerytur Pomostowych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

6. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym 

wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 5a/103). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym 

dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, 

rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zmniejsza się  

o 8 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

pozostałe wydatki bieżące. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

7. 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 6/103 – II wersja). 

 

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 313/2016 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”. 

 

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

nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze 

szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług 

przez Powiat Gryfiński (druk nr 7/103). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r.  

w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi 

zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat 

Gryfiński. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada  

2016 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania 

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

  
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 314/2016 w sprawie zmiany 

uchwały nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 

2016 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze 
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szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez 

Powiat Gryfiński. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. frekwencji 

uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gryfinie i w Goszkowie w 2016 r. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 103/V/2016. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(protokół nr 103/V/2016 Zarządu Powiatu z dnia 29 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 …………………………….. 


