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Protokół nr 136/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 24 sierpnia 2017 r. w godz. od 930 do 1330 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 135/V/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 

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

 

1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na przekazanie samochodu do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie jako pomocy dydaktycznej (druk  

nr 1/136). 
 

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

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie 

samochodu osobowego marki Volkswagen Passat o numerze  

rej. ZGR 29JT dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jako 

pomocy dydaktycznej wykorzystywanej na zajęciach praktycznych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 

2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie  

pn. „Modernizacja instalacji sygnalizacji p.poż w Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie” (druk nr 2/136). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 

zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy Multi System S.C  
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z/s w Mierzynie na wykonanie zadania pn. „Modernizacja instalacji 

sygnalizacji p.poż w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” 

za kwotę 64 700,00 złotych brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozpatrzenia ofert na wykonanie podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej Daleszewo-Czepino (druk 

nr 3/136). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie umowy z firmą EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ze 

Stargardu na zadanie pn. „Wykonanie podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej Daleszewo-Czepino” za 

kwotę 61 377,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka” 

(druk nr 4/136). 
 

W tym momencie na posiedzenie przybył Członek Zarządu – Jan Gładkow. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka”, Zarząd 

jednogłośnie unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie  

art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ 

cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

 – Arkadiusz Durma. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania uczestnictwa Cedyńskiego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Święcie Miasta Bad Freinwalde (druk  

nr 5/136). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie 

dofinansowania uczestnictwa Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Święcie Miasta Bad Freinwalde, ze względu na to, iż wniosek został 

złożony za późno oraz nie przedstawiono w nim budżetu oraz sposobu 

realizacji przedmiotowego projektu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 

na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie 

elektronicznej w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 6/136). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej 

w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Gryfinie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie 

elektronicznej w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 443/2017 w sprawie 

wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie  

w formie elektronicznej w szkołach wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

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

pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu do składania oświadczeń 
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woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie (druk nr 7/136). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji – Katarzyna Stalinger.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, do którego wprowadzono poprawkę. 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 444/2017 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Katarzyna Stalinger oraz Członek Zarządu – Jan Gładkow.   

 

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

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

(druk nr 8/136). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. oraz opinią Skarbnika Powiatu, 

Zarząd rozpatrzył go negatywnie wskazując, iż prace związane  

z naprawą dachu w budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie 

powinny zostać zlecone w ramach posiadanego planu finansowego na 

2017 r. W przypadku konieczności przeniesienia środków w ramach 

posiadanego planu finansowego, należy złożyć stosowny wniosek. 

Ewentualne zwiększenie planu może nastąpić po analizie budżetu w IV 

kwartale br. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
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9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

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

(druk nr 9/136). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową 

na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie  

14 504,28 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej  

dla pracowników szkoły. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2017 r. (druk  

nr 10/136). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową 

na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie  

24 583,62 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych 

dla pracowników szkoły. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 

2017 r. (druk nr 11/136). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie 

wydatków jednostki na 2017 r., zgodnie z którym zmniejsza się 

niewykorzystane transze w kwietniu o 24 618,83 zł i w czerwcu  

o 8 224,85 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w sierpniu  

o 24 618,83 zł i we wrześniu o 8 224,85 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu 

wydatków jednostki na 2017 r. (druk nr 12/136). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie zmniejsza się rezerwę celową 
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budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej o 5 758,50 zł, 

z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników 

Domu (zwiększenie plan wydatków jednostki o 5 758,50 zł oraz 

zwiększenie o tę kwotę transzy we wrześniu). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

13. 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 13/136). 

 

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 – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 445/2017 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”. 

 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 14/136). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający 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 zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 446/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

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

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 

r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 (druk nr 15/136). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2017-2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 447/2017 w sprawie zmiany 

uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

16. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I 

półrocze 2017r. (druk nr 16/136).  

 

Zarząd po omówieniu, przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r. Przedmiotowa informacja, 

zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach 

publicznych zostanie przekazana Radnym Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „BRZ”. 

 

17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Skarbnika Powiatu, znak: FK.3251.8.2017.SK  

w sprawie kontrasygnaty Skarbnika Powiatu do umów, których stroną jest Powiat 

Gryfiński i wskazał, iż Skarbnik Powiatu może udzielić upoważnień głównym 

księgowym jednostek budżetowych powiatu do kontrasygnaty czynności prawnych, 
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które mogą spowodować powstanie zobowiązań majątkowych w imieniu powiatu  

w zakresie działalności jednostki – nadzór „FK”. 

 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 136/V/2017. 

 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 136/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 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 …………………………….. 


