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Protokół nr 137/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 31 sierpnia 2017 r. w godz. od 1130 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 wprowadzono: 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności wykonania robót 

zamiennych podczas inwestycji pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej 

przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie” oraz zawarcia aneksu do umowy  

z Wykonawcą w tym zakresie (druk nr 3a/137). 

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

3.  Protokół Nr 136/V/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie zakupu znaków drogowych dla potrzeb 

oznakowania pionowego dróg powiatowych (druk nr 1/137).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „WIMED” Oznakowanie 

Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy znaków drogowych wraz  

z uchwytami do montażu dla potrzeb oznakowania pionowego dróg 

powiatowych za kwotę 10 759,22 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania adaptacji i aktualizacji dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Golice – Stara 

Rudnica, w oparciu o założenia Programu Rozwoju Gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (druk  

nr 2/137). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi 

Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński z siedzibą  
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w Szczecinie na wykonanie adaptacji i aktualizacji dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Golice – 

Stara Rudnica, w oparciu o założenia Programu Rozwoju Gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, za kwotę 

9 840,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – 

Czepino w m. Żabnica z podziałem na dwa etapy” (druk nr 3/137). 

 

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 drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – Czepino  

w m. Żabnica z podziałem na dwa etapy”, Zarząd jednogłośnie 

unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie  

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

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 

pod nr sprawy ZD.272.21.2017.MW 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności wykonania 

robót zamiennych podczas inwestycji pn. „Przebudowa budynku 

sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie” oraz 

zawarcia aneksu do umowy z Wykonawcą w tym zakresie (druk  

nr 3a/137). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

Na posiedzenie przybył Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 
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konieczności wykonania robót zamiennych podczas inwestycji  

pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4  

w SOSW w Chojnie” oraz podpisał aneks nr 1 do umowy nr 05/RI/17 

zawartej w dniu 25.04.2017 r. z Wykonawcą - Zakład Usług 

Budowalnych Łukasz Nazimek z Chojny, w którym przedłuża się do 

31.10.2017 r. termin wykonania zamówienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

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

nr 4/137). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 

w planie wydatków na realizację projektu „Europejskie staże”. 

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o 521,71 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 

wydatków na zakup usług pozostałych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r., w związku  

z realizacją projektu „Europejska jakość w kształceniu 

zawodowym” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (druk 

nr 5/137). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie (dot. realizacji projektu w ramach 

programu Erasmus+) w sprawie zmiany planu finansowego jednostki 

na 2017 r. oraz opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie 

postanowił zmniejszyć o 4 697,26 zł plan dochodów budżetu powiatu  

i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z tytułu wpływu 

środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu 

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 



 4 

7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 6/137). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 

zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 4 176,00 zł  

w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z realizacją 

projektów w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 7/137). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 

zmniejsza się rezerwę celową budżetu powiatu na zadania z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej o 7 765,68 zł, z przeznaczeniem na 

wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi w placówce. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu 

wydatków jednostki na 2017 r. (druk nr 8/137). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem  Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu 

finansowego oraz zmiany harmonogramu wydatków jednostki na  

2017 r. oraz opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zwiększenie o 130 000,00 zł planu dochodów Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie  w dziale 852-Pomoc społeczna,  

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tytułu odpłatności 

pensjonariuszy oraz zobowiązanych jednostek samorządu 

terytorialnego za pobyt mieszkańców. Jednocześnie zwiększa się o tę 

kwotę, w tym samym dziale i rozdziale plan wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. w dyspozycji Wydziału „FK”. 

Jednocześnie (ze względu na to, iż nastąpiła zmiana na stanowisku 

dyrektora), Zarząd zobowiązał Dyrektorowa do powtórnego 
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przeanalizowania planowego przeznaczenia środków (wynagrodzenia) 

pod kątem:  

1) skutków finansowych na 2018 r. zarówno wynagrodzeń  

i pochodnych jak i wydatków rzeczowych; 

2) standaryzacji zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego;  

3) uwzględnienia w 2018 r. zwiększonych kosztów wyżywienia 

(pismo dyrektora DPS, znak: DPS.DK.0602.43.2017 z dnia  

25 lipca 2017 r.); 

oraz do przedstawienia Zarządowi propozycji rozdysponowania kwoty 

130 000,00 zł z uwzględnieniem w/w wskazań.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – Wydziału „EK” (druk  

nr 9/137). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się 

zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Zmniejsza się o 1 400,00 zł plan wydatków w dziale 754-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 926-Kultura 

fizyczna, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego  

w ramach współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 rok z zakresu kultury fizycznej  

pn. „Narodowy Bieg Niepodległości” (II edycja). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „EK”. 

 

11. 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 

10/137). 

 

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? 
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Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 448/2017 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”. 

 

12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Związku Powiatów Polskich z dnia 21 sierpnia 

2017 r. znak: Or.A.0031/36/17 dot. pomocy dla powiatów i miast na prawach 

powiatu dotkniętych skutkami nawałnic. 

2. Informacja przygotowana przez Wydział „ZD” o dofinansowaniu inwestycji  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki w m. 

Witnica”. 

 

 

 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 137/V/2017. 

 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 137/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 31 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 …………………………….. 


