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Protokół nr 147/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 23 listopada 2017 r. w godz. od 830 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 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 wprowadzono: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy 

finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 2a/147). 

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

3.  Protokół Nr 146/V/2017 z dnia 9 i 14 listopada 2017 r. został przyjęty 

jednogłośnie (5– za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku (druk nr 1/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku. 

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

w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 

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

pomocy finansowej gminie Gryfino (druk nr 2/147). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino 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 Gryfino 

(pomoc finansowa z przeznaczeniem dla mieszkańca gminy Gryfino  

w związku z pożarem jego mieszkania). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 

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

pomocy finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 2a/147). 

 

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 (pomoc finansowa z przeznaczeniem dla mieszkańca 

gminy Mieszkowice w związku z pożarem jego mieszkania). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu 

lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

gryfińskiego obowiązujących w roku 2018 (druk nr 3/147). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 

innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do 

uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na 

terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2018. 
 

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

w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
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pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2018 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 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub 

używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 

2018. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami  

w 2017 r. (druk nr 4/147). 
 

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 przesunięcia środków finansowych 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 przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. 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 przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami  

w 2017 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie 
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na realizację zadań własnych powiatu, polegających  

na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu 

Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju (druk nr 5/147). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na 

realizację zadań własnych powiatu, polegających na prowadzeniu 

Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku Zdroju, do którego wprowadzono poprawki. 

 
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 

realizację zadań własnych powiatu, polegających na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  

i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju wraz z poprawkami? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 489/2017 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  

w konkursie na realizację zadań własnych powiatu, polegających na 

prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy 

Społecznej w Trzcińsku Zdroju.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na realizację 

przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „Program 

wyrównywania różnic między regionami III” pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie oraz na 

podpisanie umowy na realizację przez jednostkę samorządu 

terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic 

między regionami III” pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą 

Gryfino (druk nr 6/147). 

 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

umów:  

- nr 1/PWRMR/PSONI Gryfino/2017 z Polskim Stowarzyszeniem 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie 

na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu  

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”,  
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w obszarze D (projekt pn. „Zakup mikrobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla WTZ w Gryfinie); 

- nr 2/PWRMR/WRMR/Gmina Gryfino/2017 z Gminą Gryfino na 

realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu  

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”,  

w obszarze B (projekt pn. „Szkoła bez barier” – wymiana posadzki  

w ZSO w Gryfinie).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup wyposażenia dla 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie w wysokości 

dopuszczalnych 3% dofinansowania ze środków otrzymanych  

z PFRON (druk nr 7/147). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 

zakup wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie  

w wysokości dopuszczalnych 3% dofinansowania ze środków 

otrzymanych z PFRON, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora do 

jego uzupełnienia i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie przez Powiat 

Gryfiński wkładu własnego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie do 

zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Gryfinie (druk nr 8/147). 

 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę i deklaruje,  

iż w ramach preliminarza na 2018 r. dopuszcza przeznaczenie z 10% 

środków przeznaczanych przez powiat na działalność WTZ w 2018 r. 

jako wkładu własnego do zakupu samochodu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gryfinie, o ile Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie nie uda się 

pozyskać środków finansowych z innych źródeł na ten cel. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia 

między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie 

przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jej pobytu  

i wysokości wydatków na jej opiekę i wychowanie w tej rodzinie 

(druk nr 9/147). 

 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

Porozumienia Nr 4/410/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. 

 

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

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia 

między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie 

przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jej pobytu  

i wysokości wydatków na jej opiekę i wychowanie w tej rodzinie 

(druk nr 10/147). 

 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

Porozumienia Nr 5/410/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. 

 

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

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia  

w części budynku użytkowanego przez jednostkę, stanowiącego 

własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/147). 

 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem 

pomieszczenia w części budynku użytkowanego przez jednostkę, 
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stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, za kwotę 201,00 zł 

brutto miesięcznie plus koszty za media. 

 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. 

 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s nauczania indywidualnego dla uczennicy kl. I Szkoły 

Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych 

w Nowym Czarnowie (druk nr 12/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyły: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień, Dyrektor ZSS w Nowym Czarnowie  

– Małgorzata Wakuluk. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz orzeczeniem Nr 156/2017/2018 

o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy I 

Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 22 czerwca 2018 r. 

(finansowanie w ramach planu własnego, z uwzględnieniem 

wnioskowania o odpowiednie przeniesienia środków pomiędzy 

rozdziałami w gestii Zarządu Powiatu). Jednocześnie Zarząd 

zobowiązał Wydział „EK” do wystąpienia z pismem do Dyrektora 

szkoły, w którym zaleca się ustalenie kryteriów przyjmowania do 

poszczególnych typów szkół od kolejnego roku szkolnego 2018/2019.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi szkoły  

i Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor ZSS w Nowym Czarnowie  

– Małgorzata Wakuluk. 
 

14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s nauczania indywidualnego dla uczennicy kl. I 

Liceum Ogólnokształcącego (druk nr 13/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Dyrektor ZSP nr 2 w Gryfinie – Maciej Puzik. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz orzeczeniem  

Nr 19/2017/2018 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne 



 8 

uczennicy klasy I LO w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia  

27 listopada 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. (finansowanie w ramach 

planu finansowego szkoły). Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział 

„EK” do wystąpienia z pismem do Dyrektora szkoły, w którym zaleca 

się ustalenie kryteriów przyjmowania do poszczególnych typów szkół 

od kolejnego roku szkolnego 2018/2019.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi szkoły  

i Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Dyrektor ZSP nr 2 w Gryfinie – Maciej Puzik. 
 

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

koncepcji projektu pn. „Jestem sprawny, jestem zdrowy” – zajęcia 

sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej (druk nr 14/147). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Jestem sprawny, jestem zdrowy” – zajęcia sportowe dla 

uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Jestem sprawny, jestem zdrowy” – zajęcia 

sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 490/2017 w sprawie 

zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Jestem sprawny, jestem 

zdrowy” – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie (druk nr 15/147). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 491/2017 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie (dot. projektu pn. „Jestem sprawny, 

jestem zdrowy” – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami 

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania zakupu nagród dla uczestników IV 

edycji Konkursu Profilaktycznego (druk nr 16/147). 

 

Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,  

po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół  

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 800,00 zł zakupu nagród dla uczestników IV 

edycji Konkursu Profilaktycznego, skierowanego dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gryfińskiego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 11/EK/17  

z dnia 10 kwietnia 2017 r. promocji Powiatu Gryfińskiego (druk  

nr 17/147). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 1 do umowy promocji Powiatu Gryfińskiego nr 11/EK/17 zawartej  

w dniu 10 kwietnia 2017 r. ze Stowarzyszeniem „Edukacja, Nauka, 

Kultura” ze Szczecina realizującym projekt „Walory edukacyjno-

przyrodnicze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego – cykl filmów  

i bank zdjęć”, w którym wydłuża się termin realizacji zadania do dnia 

15 grudnia 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania w ramach promocji powiatu działań 

Związku Sybiraków Koło Terenowe w Chojnie (druk nr 18/147). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku 



 10 

Sybiraków Koło Terenowe w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę 

na dofinansowania w ramach promocji powiatu w kwocie 400,00 zł 

organizacji spotkania wigilijnego, podczas którego zostaną wręczone 

odznaczenia „Honorowy Sybirak”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania w ramach promocji powiatu działań 

Teatru Bomba Bomba przy Gryfińskim Domu Kultury (druk  

nr 19/147). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie nie wyrażając 

zgody dofinansowanie w ramach promocji powiatu działań Teatru 

Bomba Bomba przy Gryfińskim Domu Kultury. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych 

w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 

powiatu gryfińskiego w 2018 r. (druk nr 20/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2018 r. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2018 r.  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 492/2017 w sprawie  

w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

gryfińskiego w 2018 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

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

Turek.   

 

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021” (druk nr 21/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyły: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa - Karina Osińska oraz Inspektor Wydziału - Agata Bazydło. 

 

 Zarząd jednogłośnie postanowił, iż projekt uchwały w sprawie 

zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Mieszkowice na lata 2018-2021” rozpatrzy po jego uzupełnieniu  

o informację od Gminy Mieszkowie, w zakresie zbierania  

i składowania odpadów niebezpiecznych. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Banie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” (druk 

nr 22/147). 

 

 Zarząd jednogłośnie postanowił, iż projekt uchwały w sprawie 

zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Banie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” rozpatrzy po 

jego uzupełnieniu o informację od Gminy Banie, w zakresie zbierania  

i składowania odpadów niebezpiecznych. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściły: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa - Karina Osińska oraz Inspektor Wydziału - Agata Bazydło. 
 

24. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/2017 do umowy   

nr 1/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Moryń dla 
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Powiatu Gryfińskiego na organizację linii komunikacyjnej  

w okresie wakacji (druk nr 23/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Urszula Przetak.   

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 1/2017 do umowy nr 1/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Gminy Moryń dla Powiatu Gryfińskiego na organizację linii 

komunikacyjnej w okresie wakacji, w którym zmienia się termin 

przekazania kwoty dotacji do 30 listopada 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

– Urszula Przetak. 

 

25. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Dostosowanie BDOT500 do zgodności  

z pojęciowym modelem danych, określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.  

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)” (druk nr 24/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Zastępca Naczelnik Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Katastru – Wojciech Kowalski. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 

przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostosowanie BDOT500 

do zgodności z pojęciowym modelem danych, określonym  

w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 

listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 

oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)”, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy  

tj. firmy TerraGIS Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Szczecinie z oferowaną ceną  

29 000,00 zł brutto.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „GP”. 

 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.10.2017.SD. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii  

i Katastru – Wojciech Kowalski oraz Członek Zarządu – Jan Gładkow. 

 

26. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru wykonawcy na zadanie pn. „Częściowa 

wymiana stolarki okiennej PCV w Domu Pomocy Społecznej  

w Moryniu” (druk nr 25/147). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie 

zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie pn. „Częściowa wymiana 

stolarki okiennej PCV w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”  

tj. firmy ZUPH „FRAMEX I” Magdalena Goławska z oferowaną ceną 

- do kwoty 40 000, 00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych pod nr sprawy RI.2721.20.2017.SD. 

 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

27. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – 

Wydziału „EK” (druk nr 29/147). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

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

o 420,00 zł plan finansowy Starostwa Powiatowego Gryfinie w dziale 

801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność przy 

jednoczesnym zwiększeniu o 420,00 zł planu finansowego SOSW  

w Chojnie. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie  

w planie finansowym Starostwa pomiędzy paragrafami kwoty 650,00 zł 

w dziale 750 –Administracja publiczna, rozdziale 75075–Promocja 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK. 
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28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2017 r. – Wydziału „ZK” (druk nr 30/147). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zmniejsza się  

o 9 000,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 754-Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-Ochotnicze 

straże pożarne przy jednoczesnym zwiększeniu o 9 000,00 zł planu 

dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”  

i „FK. 

 

29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  

w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa 

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

31/147). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się o 41 652,40 zł 

plan dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność z tytułu 

pomocy finansowej gminy Trzcińsko-Zdrój z zadania inwestycyjnego 

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

Białęgi”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  

i „FK. 

 

30. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2017 r. – Wydziału „KM” (druk nr 32/147). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym dokonuje się zmian  

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez 

zmniejszenie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60004-

Lokalny transport zbiorowy z tytułu zakupu usług o kwotę 16 000,00 zł 

i zwiększenie o tę kwotę w dziale 75020-Starostwa powiatowe 

planowanych wydatków zakupu druków komunikacyjnych 

związanych z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”  

i „FK. 
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31. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 33/147). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zmniejsza się planowane 

wydatki inwestycyjne w ramach programu „Aktywny samorząd” 

finansowanego ze środków PFRON o 32 200,00 zł, przy jednoczesnym 

zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakupy inwestycyjne.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Wydziałowi 

„FK”. 

 

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

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 34/147). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zmniejsza się plan 

wydatków jednostki o 31 500,00 zł w ramach projektu „Aktywna 

integracja w powiecie gryfińskim, przy jednoczesnym zwiększeniu  

o tę kwotę planu finansowego Starostwa Powiatowego Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Wydziałowi 

„FK”. 

 

33. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 35/147). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z którym zwiększa się  

o 2 400,00 zł plan dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie z tytułu wynajmu pomieszczenia. Środki te 

przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki.    

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

oraz Wydziałowi „FK”. 

 

34. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 36/147). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się 

zmian w planie finansowym jednostki poprzez zmniejszenie rozdziału   

80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8 000,00 zł i zwiększenie 

o tę kwotę rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

oraz Wydziałowi „FK”. 

 

35. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 37/147). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie 

planowanych wydatków jednostki w dziale 801-Oświata 

i wychowanie w wysokości 13 000,00 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna 

opieka wychowawcza z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników  

i Funduszu Pracy.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

i Wydziałowi „FK”. 

 

36. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 38/147). 

 

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dokonanie zmian w planie wydatków SOSW w Chojnie, poprzez 

zmniejszenie w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 

200,00 zł, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o 2 100,00 zł  

i w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o 5 600,00 zł przy 

jednoczesnym zwiększeniu wydatków o 7 900,00 zł w rozdziale-80134 

szkoły zawodowe specjalne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

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

Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. i zmiany w harmonogramie 

realizacji wydatków budżetowych (druk nr 39/147). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zmianę w harmonogramie realizacji wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. poprzez zwiększenie transzy  

w listopadzie o 10 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 

niewykorzystanej transzy sierpniowej. Jednocześnie Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy celowej budżetu 

powiatu planu finansowego jednostki o kwotę 12 600,00 zł.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

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

Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. i zmiany w harmonogramie 

realizacji wydatków budżetowych (druk nr 40/147). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na rozwiązanie rezerwy celowej w wysokości 20 412,00 zł 

na sfinansowanie nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

39. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 41/147). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na rozwiązanie rezerwy celowej na zadania pomocy społecznej  

w wysokości 3 738,62 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych dla pracowników jednostki oraz wyraził zgodę na 

zmianę w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. poprzez zwiększenie transzy w listopadzie o 3 738,62 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

40. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostki 

na 2017 r. oraz przesunięcie w planie wydatków budżetowych (druk 

nr 42/147). 
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Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

- dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków projektu 

realizowanego przez ZSP nr 2 w Gryfinie pn. „Kreatywni na co dzień” 

poprzez zmniejszenie środków dotacji na zadania bieżące o kwotę  

22 320,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków na 

zakupy inwestycyjne w ramach projektu. Równocześnie, z tytułu 

realizacji przedmiotowego projektu, zwiększa się dochody i wydatki 

jednostki o 67 589,99 zł z tytułu obsługi projektu; 

- dokonanie zmian w planie wydatków ZSP nr 2 w Gryfinie w związku 

z realizacją projektu „Kreatywni na co dzień”. Zwiększa się wydatki  

w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na zakup 

usług pozostałych o 54 399,99 zł przy zmniejszeniu składek na 

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń 

bezosobowych w ramach planu finansowego tego projektu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

i Wydziałowi „FK”. 

 

41. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 43/147). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na rozwiązanie rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania 

w wysokości 13 353,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych dla pracowników jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

42. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 

2017 r. (druk nr 44/147). 

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 

finansowym w dziale 801-Oświata i wychowanie, gdzie zmniejsza się 

wydatki na zakup usług o 280,92 zł przy jednoczesnym zwiększeniu  

o tę kwotę planu na pokrycie różnic kursowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 
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43. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 45/147). 

 

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  

w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa poprzez przeniesienia planowanych wydatków  

w ramach paragrafów wynagrodzeń w wysokości 58 680,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi jednostki 

i Wydziałowi „FK”. 

 

44. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w sprawie przesłanek 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez jednostkę Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk nr 46/147). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu dot. informacji 

w sprawie przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

przez jednostkę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd 

jednogłośnie zobowiązał Kierownika Referatu Kontroli i Audytu do 

zaciągnięcia opinii prawnej i przedstawienia wniosku w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „KA”. 

 

45. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami   

w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 

b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie 

dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie 

miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części” (druk  

nr 26/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
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2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie 

części”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na 

terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części” w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 493/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy 

Gryfino z podziałem na dwie części”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy 

ZD.272.27.2017.MW. 

 

46. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozpatrzenia wniosku ARCHICE Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą  

w Szczecinie w sprawie zmiany terminu zakończenia umowy  

Nr 8/ZD/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. wykonania studium 

wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla realizacji zadania 

pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie” (druk nr 27/147). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy Archice Sp. z o.o. Sp. k.  

z/s w Szczecinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na zmianę terminu  

tj. do dnia 29 grudnia 2017 r. zakończenia wykonania studium 

wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla realizacji zadania 

pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”. Zarząd wyraził zgodę na 

zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 8/ZD/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.  

w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

47. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy Nr 9/ZD/17 z dnia  

24 kwietnia 2017 r. zawartej z firmą STRABAG Sp. z o.o. 

dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii 

Krajowej w Gryfinie” (druk nr 28/147). 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski a na posiedzenie 

powrócił Członek Zarządu – Jan Gładkow. 

W dalszej części posiedzenie poprowadził Wicestarosta – Jerzy Miler. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wartość robót dodatkowych oraz wartość 

końcową inwestycji i wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 2 do 

umowy Nr 9/ZD/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zawartej z firmą 

STRABAG Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 

Armii Krajowej w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

– Arkadiusz Durma. 

 

48. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. sporządzenia sprawozdań 

budżetowych oraz z operacji finansowych przez kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i kierowników 

powiatowych jednostek budżetowych (KP PSP i PINB), zwanych 

dalej jednostkami, złożonych Zarządowi Powiatu za okresy 

sprawozdawcze III kwartału 2017 r. a także przesłanek naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych przez Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie (druk nr 47/147). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  

dot. sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz z operacji 

finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Gryfińskiego i kierowników powiatowych jednostek budżetowych (KP 

PSP i PINB), zwanych dalej jednostkami, złożonych Zarządowi 

Powiatu za okresy sprawozdawcze III kwartału 2017 r. a także 

przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie 

i Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał 

Kierownika Referatu Kontroli i Audytu do zaciągnięcia opinii prawnej 

i przedstawienia wniosku w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „KA”. 

 

49. 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 48/147). 
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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. 
 

 

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 494/2017 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”. 

 

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

budżetu powiatu na 2017 rok (druk nr 49/147). 

 

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”. 

 

51. 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 50/147). 

 

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. 
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Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu 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 

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 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”. 

 

52. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- protokołem nr 10/2017 posiedzenia Rady Nadzorczej Sp. Szpital Powiatowy  

w Gryfinie z dnia 25.10.2017 r.; 

- pismem Prezesa Zarządu firmy „Dom Lekarski” z dnia 14.112017 r. stanowiącym 

odpowiedź na pismo, znak: GN.8023.40.1.2017.PI; 

- odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na pismo w/s uwzględnienia w rezerwie na 

2018 r. środków finansowych na rozbudowę szpitala; 

- Zarząd zapoznał się z potwierdzeniem salda (wykazaną karą umowną) dot. firmy 

Budimex. Zobowiązał Wydział „FK” do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu  

o odpowiedź (negatywne potwierdzenie salda). Jednocześnie Zarząd zobowiązał 

Wydział „ZD” do przekazania całej dokumentacji (uzupełnionej o wszystkie 

artykuły prasowe) dot. inwestycji pn. „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście 

Gryfino” do kancelarii prawnej i skierowania sprawy do sądu o ustalenie. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 147/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

(protokół nr 147/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 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 …………………………….. 


