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Protokół nr 118/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 

W dniu 13 kwietnia 2017 r. w godz. od 900 do 1230 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 wniesiono 

uwagi, wprowadzony został punkt: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji Koncepcji projektu  

„Kierunek: Praca” – program aktywizacji zawodowej bezrobotnych   

zamieszkujących  na wsi;   projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy  

z Rezerwy Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (druk nr 6A/118) 

(porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 117/V/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 

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

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału  Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych 

składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Gryfinie, wskazane w protokole nr 3/2017 z dnia  

31 marca 2017 r. (druk nr 1/118). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

wyraził zgodę na zagospodarowania zbędnych składników majątku 

ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie,  

w sposób wskazany w protokole nr 3/2017 z dnia 31 marca 2017 r.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału  Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

– Arkadiusz Durma. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art. 39 - 

przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Armii 

Krajowej w Gryfinie” (druk nr 2/118). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

rozstrzygnął postępowanie przetargowe w trybie art. 39 - przetarg 

nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej  

w Gryfinie” wybierając Wykonawcę firmę STRABAG Sp. z o.o.  

z Pruszkowa za kwotę brutto 3 541 072,67 zł.   

Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 

pod numerem sprawy ZD.272.7.2017.MW. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumień z gminami w sprawie powierzenia 

zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miast (druk nr 3/118). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

wyraził zgodę na podpisanie porozumień w sprawie powierzenia zadań 

zarządcy dróg powiatowych na terenie miast z Burmistrzem Cedyni, 

Morynia, Mieszkowic, Chojny i Trzcińska-Zdrój.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału  Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie  (druk nr 4/118). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania składu 

komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

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

w Gryfinie w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w brzmieniu zaproponowanym 

przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 373/2017 w sprawie 

powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Chojnie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra  

i Pawła w Szczecinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze 

powiatu gryfińskiego (druk nr 5/118). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie z przeznaczeniem  

na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

położonym na obszarze powiatu gryfińskiego. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła  

w Szczecinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu 

gryfińskiego, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie z przeznaczeniem  

na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

położonym na obszarze powiatu gryfińskiego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. uzupełnienia do uchwały Zarządu Powiatu  

Nr 370/2017 w/s ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych  

oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2017/2018 

(druk nr 6/118). 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. uzupełnienia do uchwały 

Zarządu Powiatu Nr 370/2017 w/s ustalenia liczby oddziałów klas 

pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 

2017/2018. Zarząd oświadczył, iż nieuwzględniony oddział klasy 

pierwszej/drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok 

szkolny 2017/2018 nie wstrzymuje naboru do tych oddziałów, zgodnie  

z wcześniej określonym limitem słuchaczy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i Dyrektorowi ZSP nr 2 w Gryfinie. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału  Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – 

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie Bogusława Florek. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji Koncepcji 

projektu  „Kierunek: Praca” – program aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych   zamieszkujących  na wsi;   projekt finansowany  

ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra  Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej (druk nr 6A/118). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie akceptacji Koncepcji 

projektu  „Kierunek: Praca” – program aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych zamieszkujących na wsi; projekt finansowany  

ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra  Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej. 

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

w Gryfinie w sprawie akceptacji Koncepcji projektu „Kierunek: Praca” – program aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych   zamieszkujących  na wsi;   projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy  

z Rezerwy Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 374/2017 w sprawie 

akceptacji Koncepcji projektu „Kierunek: Praca” – program 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi;   

projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra  

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PUP  

w Gryfinie. 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie Bogusława Florek. 

 

8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. podpisania umowy o dofinansowanie 

Projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 

Zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodnio-pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 

9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 

(druk nr 7/118). 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa  

i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91  

w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-

pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, 

Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna. Oficjalne podpisanie umowy 

nastąpiło w obecności Marszałka Województwa Zachodnio-

pomorskiego Olgierda Geblewicza, Wicemarszałka Jarosława Rzepy  

i zaproszonych gości. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r. 

(druk nr 8/118). 

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 

finansowego wydatków jednostki na 2017 r. z zakresu oświaty  

i wychowania w kwocie 7 005,60 zł oraz z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej w kwocie 4 560,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 

odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracowników 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Środki pochodzić będą 

z rezerwy celowej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  

na 2017 r. (druk nr 9/118). 
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Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 

transzę w kwietniu o 206 542,11 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

niewykorzystanej transzy w lutym o 65 345,61 zł i w marcu  

o 141 196,50 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

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

nr 10/118). 

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na 

realizację projektu do końca 2016 roku, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zwiększenie w planie finansowym jednostki na 2017 r.  

w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu 

„Europejskie staże”. Środki pochodzić będą z rezerwy celowej budżetu 

powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

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

nr 11/118). 

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie w związku z niewykorzystaniem środków finansowych  

na realizację projektu do końca 2016 roku, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zwiększenie w planie finansowym jednostki na 2017 r.  

w kwocie 58 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Od 

praktyki do pracy 2”. Środki pochodzić będą z rezerwy celowej 

budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie oraz 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  

na 2017 r. (druk nr 12/118). 
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Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  

w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia,  

w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego. Zmniejsza się o 234,00 zł plan wydatków na to zadanie  

w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, w związku z wnioskiem 

uczennicy ośrodka o objęcie jej ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR 

i Wydziałowi „FK”. 

 

14. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 13/118). 

 

Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  

w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 710-Działalność 

usługowa, w rozdziale 71015-Nadzór budowlany. Zmniejsza się  

o 270,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu na wynagrodzenia osobowe członków 

korpusu służby cywilnej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Powiatowemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 

 

15. 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 14/118). 

 

 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 – 4 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 



 8 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 375/2017 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”. 

 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 15/118). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2017 rok. 

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

w Gryfinie w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 376/2017 zmieniającej 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski o godz. 11.00 ogłosił przerwę, 

podczas której nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie 

Projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy 

Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. Obrady 

zostały wznowione o godz. 12.15. 

 

17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok (druk nr 16/118). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą ustalenia terminu głosowania przez Radę 

Nadzorczą Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. nad uchwałą w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę 200 000,00 zł. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 118/V/2017. 

 

 

 

Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 …………………………….. 


