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Protokół nr 113/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 9 marca 2017 r. w godz. od 900 do 1240 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, który został rozszerzony  

o następujący punkt: 

- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy 

finansowej gminie Gryfino (druk nr 4a/113). 

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

3.  Protokół Nr 112/V/2017 z dnia 2 marca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania Aneksu nr 2 do porozumienia między 

Powiatem Gryfińskim a Powiatem Wejherowskim w/s przyjęcia 

dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu, 

wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie 

(druk nr 1/113). 

 
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 Aneksu 

nr 2 do porozumienia nr 72/2014 między Powiatem Gryfińskim  

a Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 

zastępczej oraz warunków jego pobytu, wysokości wydatków na jego 

opiekę i wychowanie w tej rodzinie. Aneks uaktualnia zapisy 

porozumienia, ponieważ w styczniu 2017 r. rodzina opiekująca się 

dzieckiem została przekształcona z rodziny zastępczej niezawodowej  

w rodzinę zastępczą zawodową. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 

 

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem 

Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dziecka do rodziny 
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zastępczej oraz warunków jego pobytu, wysokości wydatków na jego 

opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk nr 2/113). 

 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

Porozumienia Nr 6285-1/47/2016 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”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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. „Przebudowa ulicy 

Armii Krajowej w Gryfinie” (druk nr 3/113). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn.: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie” w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 343/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Armii 

Krajowej w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarzadzania Drogami pod  

nr sprawy ZD.272.7.2017.MW. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej gminie Widuchowa (druk nr 4/113). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa. 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa 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 udzielenia pomocy finansowej gminie 

Widuchowa (dot. pomocy finansowej dla rodziny zamieszkałej  

w Widuchowej, w związku z pożarem ich domu). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 

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

pomocy finansowej gminie Gryfino (druk nr 4a/113). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino. 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino 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 udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino 

(dot. pomocy finansowej dla rodziny zamieszkałej w Radziszewie,  

w związku z pożarem ich domu). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenie koncepcji projektu pn. „Przebudowa 

boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie” (druk nr 5/113). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję 

projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3 (druk nr 6/113). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, 

ul. Dworcowa 3. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie, ul. Dworcowa 3 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 344/2017 w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wyrażenia zgody na organizację 

nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy I LO. (druk  

nr 7/113). 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie dot. orzeczenia Nr 25/2016/2017/Ch  

o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie 

postanowił, iż rozpatrzy wniosek po wyjaśnieniu rozbieżności, które 

pojawiły pomiędzy zapisami w przedmiotowym orzeczeniu i wniosku.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Wydziałowi „EK”. 

 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 8/113). 

 

Zarząd przyjął protokół z prac Komisji Stypendialnej oraz 

zatwierdził listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 

dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

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

w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 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 345/2017 w sprawie 

określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 

dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym (druk nr 9/113). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym złożonej przez Klub Motorowy Chojna, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 

6 000,00 zł realizacji zadania publicznego pn. „1 Runda Mistrzostw 

Polski MX Quad i 1 Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej  

w Motocrossie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym (druk nr 10/113). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym, złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką 

pw. Świętego Ducha w Moryniu, Zarząd większością głosów wyraził 

zgodę na dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł realizacji zadania 

publicznego pn. „Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 11/113). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie rozwiązuje się 

rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 10 437,70 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela 

zatrudnionego w jednostce.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2017 r. 

(druk nr 12/113). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz propozycją Skarbnika 

Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  

w planie finansowym jednostki, gdzie zmniejsza się plan wydatków na 

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne  

w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 9 546,78 zł, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne  

o 4 753,19 zł i w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne  

o 4 793,59 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
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14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk  

nr 13/113). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie w planie dochodów w rozdziale 

80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się paragraf 0690 Wpływy  

z różnych opłat o 800,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 14/113). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz propozycją Skarbnika 

Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  

o 415 000,00 zł planu dochodów i wydatków jednostki o wnioskowaną 

kwotę, a pozostałą kwotę wydatków dla Starostwa Powiatowego 

(dysponent „WEK”) z przeznaczeniem na realizację projektu 

„Kreatywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

16. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 15/113). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie przesunięcia w planie 

wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. oraz opinią Skarbnika 

Powiatu, Zarząd jednogłośnie uznał, iż wniosek jest przedwczesny  

i w ramach analizy planu finansowego może ewentualnie zostać 

rozpatrzony w IV kwartale 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
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17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  

nr 16/113). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 346/2017 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- opinią prawną dot.  zawarcia porozumienia w sprawie podjęcia depozytu sądowego  

z firmą BUDIMEX S.A z/s w Warszawie; 

- informacją Urzędu Skarbowego w Gryfinie dot. zmian w funkcjonowaniu 

administracji skarbowej, w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej; 

- pismem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Szczecinie zachęcającym do 

złożenia akcesu uczestnictwa w Ruchu Obrony Polskiej Samorządności; 

- informacją Naczelnika Wydziału „RI” dot. otwarcia ofert w postępowaniu na 

przebudowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 113/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 
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(protokół nr 113/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 9 marca 2017 r.) 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


