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Protokół nr 126/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 8 czerwca 2017 r. w godz. od 1100 do 1400 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 a następnie Wicestarosta Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli 

Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego dodano: 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie 

pozakonkursowym (druk nr 2a/126). 

3.  Protokół Nr 125/V/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania aneksów do czterech porozumień 

zawartych z Powiatem Białogardzkim dot. umieszczenia dzieci  

w palcówce opiekuńczo-wychowawczej (druk nr 1/126). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie aneksów do czterech porozumień zawartych  

z Powiatem Białogardzkim dot. umieszczenia dzieci w Palcówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej- Rodzina SOS 10 w Karlinie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

w Gryfinie. 

 

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

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie 

na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym w 2017r. (druk nr 2/126). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na 

wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym w 2017r. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na 

wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r. w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 410/2017 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  

w konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym w 2017r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 

w Gryfinie. 

 

3. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s dokonania zmiany w ogłoszeniu dotyczącym 

otwartego konkursu ofert na wspieranie przez Powiat Gryfiński 

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym w 2017 r. (druk nr 2a/126). 
 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, w związku z oczywistą omyłką, Zarząd 

jednogłośnie wprowadził zmiany w ogłoszeniu, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Uchwały Nr 401/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 

25.05.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym w 2017r. 
 

Punkt VIII ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

VIII. Koszty, które mogą być poniesione z dotacji: 

1. Koszty merytoryczne – należy wskazać koszty bezpośrednio 

związane z celem realizowanego zadania publicznego,  

w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń. 

2. Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne. 

Należy wskazać koszty obsługi zadania, które są związane  

z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, 

nadzorczym, kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną 

projektu. 

Koszty, o których mowa w punkcie 2 nie mogą przekraczać łącznie  

15 % kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 

(wyposażenia), znajdujących się w jednostce (druk nr 3/126). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły: Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie – Agata Miłek oraz Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie, opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji oraz z protokołem nr 01/2017 z dnia 16 maja 2017 r.  

z przeprowadzonej oceny składników majątkowych, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację poprzez: 

• oddanie na złom sprzętu, który można odpłatnie na złom oddać;  

• utylizację pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 

jednostki, wykazanych w  w/w protokole. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi DPS   

w Nowym Czarnowie oraz Wydziałowi „OR”. 

 

5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia opinii do udzielania przez Dyrektora dalszego 

pełnomocnictwa pod jego nieobecność (druk nr 4/126). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie udzielania przez 

Dyrektora dalszego pełnomocnictwa Pani Ewelinie Wójcik do 

zarządzania jednostką pod jego nieobecność. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  

i Dyrektorowi DPS w Nowym Czarnowie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie – Agata Miłek. 

 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji dot. wyrażenia zgody na likwidację zużytych 

składników majątku ruchomego, znajdujących się w jednostce (druk 

nr 5/126). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, opinią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji oraz z protokołami nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 

4/2017, 7/2017 i 8/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r., nr 9/2017 z dnia  

5 kwietnia 2017 r. oraz nr 10/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.  

o zlikwidowanie rzeczowych składników wyposażenia, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację poprzez: 

• oddanie na złom sprzętu, który można odpłatnie na złom oddać;  

• przeprowadzenie licytacji ustnej sprzętu komputerowego (cena 

wyjściowa od 10,00 do 50,00 zł za szt.; - w przypadku braku chętnych 

zgoda na utylizację); 

•  utylizację pozostałych środków trwałych (wyposażenia) jednostki, 

wykazanych w w/w protokole. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Wydziałowi „OR”. 

 

7. Rozpatrzenie ofert na stanowisko dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 

Zarząd dokonał oceny pod względem formalno-prawnym 

dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, i na ich podstawie 

zakwalifikował 2 kandydatów do kolejnego II etapu naboru  

tj. rozmowy kwalifikacyjnej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka 

Turek.   

 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, 

nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem 

(druk nr 6/126). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu 

rejestracyjnego, nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania 

tramwajem. 

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

w Gryfinie w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, nowego prawa 

jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu 

rejestracyjnego, nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania 

tramwajem. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na 

trasie Moryń – Cedynia – Chojna (druk nr 7/126). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą 

Cedynia w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości  

1 700,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na 

trasie Moryń – Cedynia – Chojna w okresie wakacyjnym. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług 

polegających na wycenie pojazdów usuniętych  

z drogi, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz 

Powiatu Gryfińskiego postanowieniami Sądu Rejonowego  

w Gryfinie (druk nr 8/126). 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy 

z biegłym skarbowym z listy Skarbowej ze Szczecina prowadzącym 

działalność gospodarczą pn. Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne Józef 

Gralewicz z Gryfina na wykonanie prac polegających na sporządzeniu 

wyceny pojazdów usuniętych z drogi, w stosunku do których orzeczono 

przepadek na rzecz Powiatu Gryfińskiego postanowieniami Sądu 

Rejonowego w Gryfinie. Szacunkowa wartość usługi będącej 

przedmiotem umowy wynosi 1 200,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.   
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   
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11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – 

Białęgi” (druk nr 9/126). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 

wykonawcy (wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego),  

na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-

Zdrój – Białęgi” wybierając ofertę firmy MALDROBUD Sp. z o.o.  

Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 974 125,52 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

(druk nr 10/126). 
 

 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  

i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania 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 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 
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gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

pomocy finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 11/126). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice. 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice 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 

Mieszkowice (z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu 

kultury tj. publikacji pokonferencyjnej pt. „Nadodrzańskie spotkania 

z historią 2017”). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s kontroli placówki 

niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2017 (druk 

nr 12/126). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie kontroli placówki 

niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2017. 

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

w Gryfinie w sprawie kontroli placówki niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2017  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 411/2017 w sprawie 

kontroli placówki niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński  

w roku 2017. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym (druk nr 13/126). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym, złożonej przez Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego Szczecin Koło PZW Odra Chojna, Zarząd jednogłośnie 

uznał celowość realizacji zadania publicznego przyznając 

dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł na „Zawody wędkarskie dla 

dzieci i młodzieży - Wakacje z wędką”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania Konkursu Chemicznego  

z elementami ochrony środowiska (druk nr 14/126). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  

w kwocie 300,00 zł X Konkursu Chemicznego z elementami ochrony 

środowiska dla uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 

absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk  

nr 15/126). 

 

Zarząd przyjął protokół z prac Komisji Stypendialnej oraz 

zatwierdził listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 

dla absolwentów 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 

absolwentów 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 412/2017 w sprawie 

określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 

dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez przesunięcie środków  

w wysokości 5 300,00 zł do zespołów szkół ponadgimnazjalnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

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

nr 16/126). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian w planie 

wydatków na realizację projektu „Europejskie staże”. Zmniejsza się  

o 1 070,00 zł plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność,  

w paragrafie 4431 Różne opłaty i składki, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. 

Jednocześnie Zarząd pozytywnie zaopiniował zwiększenie o 1 024,85 zł 

planu dochodów jednostki z tytułu dodatnich różnic kursowych 

powstałych w związku z realizacją projektu „Europejskie staże”  

i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków jednostki na zakup 

materiałów i wyposażenia w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Starosta - Wojciech Konarski. Posiedzenie poprowadził 

Wicestarosta – Jerzy Miler. 

 

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Kryzysowego  

w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2017 r. – Wydziału „ZK” (druk nr 17/126). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, gdzie dokonuje się zmian w planie 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale  

750-Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja 

wojskowa. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów  

i wyposażenia o 724,94 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 

wydatków na wynagrodzenia i pochodne.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „ZK”. 

 

20. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 18/126). 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie przeniesienia 

niewykorzystanych środków w kwocie 4 496,55 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
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21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 19/126). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się  

z rezerwy celowej budżetu powiatu z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej plan wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 

jubileuszowej dla nauczyciela w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze o 11 449,42 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

22. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 20/126). 

 

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie  

o 12 142,00 zł plan wydatków jednostki na zakup materiałów  

i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafów z grupy 

wynagrodzeń. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

23. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 21/126). 

 

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie  

o 2 479,00 zł planu wydatków jednostki na - Uposażenie żołnierzy 

zawodowych oraz funkcjonariuszy, przy jednoczesnym zwiększeniu  

o tę kwotę paragrafów z grupy wynagrodzeń. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

24. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego 

w Gryfinie na 2017 r. (druk nr 22/126). 

 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie przenosi się środki w kwocie 1 777,33 zł w dziale  

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 
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85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  

z paragrafu 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych do paragrafu 4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 23/126). 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie nie wyrażając 

zgody na zwiększenie planu wydatków o kwotę  7 495,86 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

26. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 24/126). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie zwiększa się z rezerwy 

celowej budżetu powiatu z zakresu oświaty i wychowania plan 

wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych dla nauczycieli w rozdziale 80120 Licea 

ogólnokształcące o 2 891,37 zł i w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe  

o 19 778,30 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

27. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 25/126). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  

o 84 508,13 zł planu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
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28. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 26/126). 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zmiany w planie finansowym  

(dot. kwoty 1 162,70 zł.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

29. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu 

wydatków jednostki na 2017 r. (druk nr 27/126). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie, Zarząd pozytywnie zaopiniował zwiększenie  

o 300 000,00 zł planu dochodów jednostki z tytułu odpłatności 

pensjonariuszy i zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego 

za pobyt mieszkańców. Jednocześnie pozytywnie zaopiniował 

zwiększenie planu wydatków jednostki na wynagrodzenia i pochodne 

od nich naliczane. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

30. 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 28/126). 

 

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. 
 

Wicestarosta Jerzy Miler: 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 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 413/2017 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”. 
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31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok (druk nr 29/126). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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.  

 

 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”. 

 

32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok 

(druk nr 30/126). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 

2016 rok 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 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2016 

rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 

za 2016 rok (druk nr 31/126). 

 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

34. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z odpowiedziami na pisma w sprawie zmiany regulacji prawnych  

dot. pracy pielęgniarek w domach pomocy społecznej. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 126/V/2017. 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 126/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 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 …………………………….. 


