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Protokół nr 138/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 800 do 1000 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 137/V/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania 

opracowania dokumentacji instalacji elektryczno-logistycznej dla 

zadania pn. „Remont i modernizacja pracowni dydaktycznych  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk  

nr 1/138). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy 

EMPLAN Michał Zamolski Projektowanie i wykonawstwo instalacji 

elektrycznych z Gryfina na wykonanie opracowania dokumentacji 

instalacji elektryczno-logistycznej dla zadania pn. „Remont i modernizacja 

pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie” za kwotę 3 500,00 złotych brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany nazwy zadania oraz rozpatrzenia ofert na 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót 

budowlanych na terenie DPS Trzcińsko Zdrój stanowiącym obszar 

podlegający ochronie konserwatorskiej w celu „Zagospodarowania 

terenu w DPS Trzcińsko - Zdrój wraz z adaptacją części budynku 

na cele magazynowe” (druk nr 2/138). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd rozpatrzył go negatywnie 

jednogłośnie nie wyrażając zgody na zlecenie wykonania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych na terenie DPS 

Trzcińsko Zdrój, stanowiącym obszar podlegający ochronie 

konserwatorskiej w celu „Zagospodarowania terenu w DPS Trzcińsko - 

Zdrój wraz z adaptacją części budynku na cele magazynowe”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia zadania, na które przeznacza się dodatkowe środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami  

w 2017 r. (druk nr 3/138). 
 

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

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia zadania, na które przeznacza się dodatkowe środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz  

w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r.  

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

w Gryfinie w sprawie określenia zadania, na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie określenia zadania, na które przeznacza się 

dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami  

w 2017 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
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Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia nr 2/410/PCPR/17 między 

powiatem a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz warunków jego pobytu  

i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk nr 

4/138). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia 

Nr 2/410/PCPR/17 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin  

w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego 

pobytu, wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia nr 11/2017 między 

Powiatem Gryfińskim a Powiatem Wałeckim w/s przyjęcia dziecka 

do rodziny zastępczej niezawodowej oraz warunków jego pobytu  

i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk 

nr 5/138). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia 

Nr 11/2017 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Powiatem Wałeckim  

w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego 

pobytu, wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia nr 12/2017 między 

Powiatem Gryfińskim a Powiatem Wałeckim w/s przyjęcia dziecka 

do rodziny zastępczej niezawodowej oraz warunków jego pobytu  

i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk 

nr 6/138). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia 

Nr 12/2017 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Powiatem Wałeckim  

w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego 

pobytu, wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

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

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

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

dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP 

w Gryfinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 

powiatu gryfińskiego (druk nr 7/138). 
 

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 

udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP  

w Gryfinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu 

gryfińskiego. 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie  

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu gryfińskiego w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  

pw. Narodzenia NMP w Gryfinie z przeznaczeniem na realizowane  

w 2017 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 

powiatu gryfińskiego. Jednocześnie Zarząd pozytywnie zaopiniował zmianę 

w planie finansowym wydatków na 2017 r. w kwocie 30 000,00 zł, która 

zostanie przedstawiona Radzie w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 

2017 r.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 

 

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

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
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realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński” (druk nr 8/138). 

 

Zarząd ustalił skład komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków 

w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 

„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”? 

  
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 449/2017 w sprawie powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 

„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania organizacji Powiatowych Zawodów 

Sportowo – Pożarniczych (druk nr 9/138). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie jednogłośnie 

wyrażając zgodę na dofinansowania organizacji Powiatowych Zawodów 

Sportowo – Pożarniczych w wysokości 3 000,00 zł. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

9. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w sprawie zmiany w planie wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 rok (druk nr 10/138). 

 

Na wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 

zmian w planie wydatków poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami 

kwoty 87 000,00 zł w związku z obowiązkiem wypłaty nadgodzin dla 

funkcjonariuszy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się kierownikowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 
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10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 11/138). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, gdzie rozwiązuje się rezerwę 

celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej w kwocie 4 296,43 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 

jubileuszowej dla nauczyciela. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

11. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu 

finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2017 rok (druk 

nr 12/138). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, gdzie rozwiązuje się rezerwę 

celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu związanego z rodziną 

w kwocie 7 524,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej 

dla pracownika jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2017 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 13/138). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w budżecie 

powiatu na 2017 r. poprzez przesunięcie kwoty 15 000,00 zł w związku  

z realizacją zadania związanego z budową ścieżki rowerowej Gryfino-

Szczawno. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „ZD”. 

 

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 14/138). 
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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 450/2017 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. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok (druk nr 15/138). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu 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 – 3 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”. 

 

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady 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 16/138). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady 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. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
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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 przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady 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. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 17/138). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

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

w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego 

na 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do 

opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2017 r.  w/s konieczności rozpoczęcia procedury naboru 

na wolne stanowisko.  

2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora ZSP w Chojnie z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

dot. wynajmu pomieszczeń w jednostce. 

3. Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr CCLXIII.438.2017 Składu Orzekającego RIO  

w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego (dot. uchwały Nr 447/2017 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r.). 

4. Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. liczby uczniów klas zawodowych w ZSP w Chojnie na 

przestrzeni ostatnich lat oraz informacją o projekcie realizowanym przez szkołę  



 9 

pn. „Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie 

Gryfińskim do rynku pracy”. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 138/V/2017. 

 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 7 września 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 …………………………….. 


