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Protokół nr 115/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 23 marca 2017 r. w godz. od 840 do 1345 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 114/V/2017 z dnia 16 marca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania umowy między Powiatem Gryfińskim  

a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie oraz umowy między 

Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie 

dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej (druk nr 1/115). 

 
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 umów 

(po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

na 2017 r.): 

• między Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie  

w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

•  między Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie 

dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem 

Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad 
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pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji uczestnika 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy  

w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych  

w Szczecinie, nie będącego mieszkańcem Miasta Szczecin (druk  

nr 2/115). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin  

w sprawie określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński 

kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu - uczestnika Warsztatu 

Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju 

Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. 

Powiat pokryje 10% kosztów rehabilitacji w wysokości 1 777,33 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji 

celowej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Oddział 

Powiatowy w Gryfinie (druk nr 3/115). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej Wodnemu 

Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Oddział Powiatowy  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału 

„ZK” do jego uzupełnienia o projekt umowy z WOPR w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa budynku 

sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie” (druk 

nr 4/115). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 

zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy  

ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie” rozpatrzy po jego uzupełnieniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia  

pn. „Położenie wykładziny elastycznej w holu oraz budowa chodnika 

przy budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” (druk nr 5/115). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

udzielenie zamówienia pn. „Położenie wykładziny elastycznej w holu 

oraz budowa chodnika przy budynku przy ul. Dworcowej 1  

w Chojnie” dotychczasowemu Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa 

budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie tj. firmie BRD FUKSPOL 

Łukasz Fuks z Pniewa za kwotę 10 667,10 zł brutto i podpisał umowę 

w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s akceptacji protokołu konieczności nr 3  

i kosztorysów zamiennych dotyczących inwestycji pn. „Przebudowa 

budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń 

parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych” 

(druk nr 6/115). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 

konieczności nr 3 i kosztorysy zamienne dla inwestycji  

pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 

pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla 

niepełnosprawnych”. Kwota umowy dla przedmiotowego zadania nie 

ulegnie zmianie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.04.2016.SD. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „RI” w związku  
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z potrzebą przeprowadzenia remontu pomieszczeń Wydziału 

Komunikacji i Transportu w Chojnie (druk nr 7/115). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na rozwiązanie rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie  

20 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację remontu pomieszczeń 

Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „FK”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

8. 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. „Bieżące 

utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 

gryfińskiego w sezonie 2017/2018, z podziałem na 3 zadania: 

zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 

zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, 

zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń” (druk 

nr 8/115). 

 
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. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 

gryfińskiego w sezonie 2017/2018, z podziałem na 3 zadania: zadanie I 

- gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: 

Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 

Mieszkowice i Moryń”. 
 

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.  „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego  

w sezonie 2017/2018, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo  

i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 

Mieszkowice i Moryń” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 

Za – 5 osób, 
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Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 354/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg 

powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w sezonie 2017/2018, z 

podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i 

Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, 

zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

w/s wyrażenia zgody na zlecenie prac związanych z usuwaniem 

zanieczyszczeń z pasów drogowych dróg powiatowych  

na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 9/115). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zlecił przeprowadzenie likwidacji 

dzikich wysypisk i usuwanie zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych  

na terenie Powiatu Gryfińskiego wraz z wywozem śmieci  

na składowisko odpadów komunalnych na terenie gmin: 

• Banie – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski  

z Dolska za kwotę 5 301,20 zł brutto; 

• Chojna – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski  

z Dolska za kwotę 5 995,84 zł brutto; 

• Widuchowa – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski  

z Dolska za kwotę 3 244,70 zł brutto; 

• Stare Czarnowo – firmie Handlowo-Usługowej „EMA” z Pyrzyc 

za kwotę 3 692,56 zł brutto; 

• Mieszkowice – firmie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

z Mieszkowic za kwotę 4 707,10 zł brutto; 

• Gryfino – firmie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Gryfinie za kwotę 6 635,64 zł brutto; 

• Moryń – firmie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Moryniu za kwotę 4 049,02 zł brutto; 

• Cedynia – firmie Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Cedyni za kwotę 3 710,84 zł brutto; 

• Trzcińsko-Zdrój – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz 

Łyczakowski z Dolska za kwotę 5 346,90 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  

i „OŚ. 
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Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 

pod nr sprawy ZD.7134.2.6-14.2017.MW 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania umów o udzielenie dotacji celowych na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach (druk nr 10/115). 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów  

o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach z: 

1) Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Trójcy w Chwarstnicy  

na wykonanie zadania pn. „Wymiana drzwi wejściowych  

do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w m. Dołgie” 

(kwota dotacji 17 000,00 zł); 

2) Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Cedyni  

na wykonanie zadania pn. „Remont wieży kościoła  

pw. Narodzenia NMP w Cedyni” (kwota dotacji 35 000,00 zł); 

3) Gminą Widuchowa na wykonanie zadania pn. „Dokumentacja 

techniczna i projektowa dla zadania pn. Remont trzech 

zabytkowych kamienic przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej” 

(kwota dotacji 19 900,00 zł); 

4) Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Królowej Pokoju  

w Siekierkach na wykonanie zadania pn. „Odnowienie tynków  

i okładzin architektonicznych oraz wymiana drzwi w kościele 

pw. NSPJ w Starej Rudnicy” (kwota dotacji 16 000,00 zł); 

5) Parafią Rzymskokatolicką pw. Wspomożenia Wiernych  

w Baniach na wykonanie zadania pn. „Remont konserwatorski 

poddasza kościoła pw. Św. Wojciecha w Kunowie” (kwota 

dotacji 11 100,00 zł); 

6) Panem Mieczysławem Lisikiem z Chojny na wykonanie zadania  

pn. „Renowacja drzwi i okien w XVIII-wiecznym pałacu  

w Krzymowie” (kwota dotacji 26 000,00 zł); 

7) Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Ducha w Moryniu  

na wykonanie zadania pn. „Renowacja epitafium „Hans von 

Scheonbeck” w kościele pw. Świętego Ducha w Moryniu” (kwota 

dotacji 25 000,00 zł). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego 

(druk nr 11/115). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego. 

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

w Gryfinie w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego  

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 dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego.

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania umowy promocji Powiatu Gryfińskiego 

w ramach realizacji projektu „Walory edukacyjno-przyrodnicze 

Cedyńskiego Parku Krajobrazowego – cykl filmów i bank zdjęć” 

(druk nr 12/115). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie  

ze Stowarzyszeniem „Edukacja, Nauka, Kultura” ze Szczecina umowy 

w sprawie dofinansowania realizacji projektu „Walory edukacyjno-

przyrodnicze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego – cykl filmów  

i bank zdjęć” w kwocie 3 000,00 zł brutto, z przeznaczeniem na cele 

związane z promocją Powiatu Gryfińskiego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

koncepcji projektu pn. „Struggle Against Violent Extremism” 

planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk nr 13/115). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył koordynator projektu –  

Janusz Cezary Salamończyk. 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Struggle Against Violent Extremism” planowanego do 

realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, do którego wprowadzono poprawkę. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Struggle Against Violent Extremism” 

planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  

wraz z poprawką? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 355/2017 w sprawie 

zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Struggle Against Violent 

Extremism” planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie (druk nr 14/115). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 356/2017 sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił koordynator projektu – Janusz Cezary Salamończyk. 

 

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

koncepcji projektu pn. „Poszukiwani wykwalifikowani” 

planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 15/115). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył koordynator projektu – Marcin Para. 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Poszukiwani wykwalifikowani” planowanego do 

realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Poszukiwani wykwalifikowani” 

planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 357/2017 sprawie 

zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Poszukiwani wykwalifikowani” 

planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Nadzór nad realizacją zadania 

powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Gryfinie (druk nr 16/115). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 358/2017 sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił koordynator projektu – Marcin Para. 

 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek 

dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez 

osoby fizyczne lub prawne w 2017 roku (druk nr 17/115). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji 

dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby 

fizyczne lub prawne w 2017 roku. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez 

osoby fizyczne lub prawne w 2017 roku w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 359/2017 sprawie ustalenia 

stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych 

przez osoby fizyczne lub prawne w 2017 roku. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego 

w Gryfinie – Wydziału „ZD” (druk nr 18/115). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków 

na zakup usług remontowych o 200 000,00 zł i na zadanie inwestycyjne 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów 

szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy 

dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne) ˮ  

o 200 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

bieżące utrzymanie dróg i koszenia poboczy.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „ZD”. 

 

19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 19/115). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie postanowił rozwiązać 

rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej w kwocie 28 471,92 zł, z przeznaczeniem na nagrody 

jubileuszowe (kwota 12 139,56 zł) oraz odprawę emerytalną (kwota  

16 332,36 zł) dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie transzy 

w marcu o 25 284,92 zł i w kwietniu o 3 187,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  

nr 20/115). 

 

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 360/2017 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”. 

 

21. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 r. 

(druk nr 21/115). 

 

Zarząd zapoznał się oraz omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok. 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok?  

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2016 rok, które zgodnie z obowiązkiem ustawowym 

zostanie przesłane Radnym Powiatu Gryfińskiego oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 

 

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Zarząd wystąpił z pismem do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w związku  

z podjęciem w dniu 16 marca 2017 r. uchwały w sprawie rozwiązania 

porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Gryfino zadania własnego 

w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą 

w Gryfinie przy ul.  Niepodległości 16 - (1/115). 

2. Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Dyrektora PCPR w Gryfinie z dnia 17 marca 2017 r. dot. wysokości 

wydatków na wynagrodzenia w Warsztatach Terapii Zajęciowej; 

- pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie z dnia  

15 marca 2017 r. dot. firmy Espana S.C. dostarczającej posiłki do jednostki; 

- pismem firmy Budimex S.A. z dnia 21 marca 2017 r. dot. zawarcia 

porozumienia w sprawie podjęcia depozytu. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 115/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 115/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2017 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 …………………………….. 


