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Protokół nr 149/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 7 grudnia 2017 r. w godz. od 900 do 1410 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 148/V/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 

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

 

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

do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie (druk nr 1/149). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo- 

Wychowawczych w Chojnie – Lidia Tomin oraz p.o. Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany do Regulaminu 

Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 499/2017 w sprawie zmiany 

do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo- 

Wychowawczych w Chojnie – Lidia Tomin. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy 

Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – 

Zdroju (druk nr 2/149). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników 

otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  

w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy 

Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w brzmieniu zaproponowanym 

przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 500/2017 w sprawie 

zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku – Zdroju. 

 Jednocześnie Zarząd postanowił, iż umowy ze Stowarzyszeniami  

o zlecenie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu 

Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku – Zdroju zostaną podpisane po spełnieniu przez nich 

wymogów formalno-prawnych pozwalających na prowadzenie 

placówek.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy  

na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz 

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

(druk nr 3/149). 

 

 Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził: 

-  pozytywną opinię na zwiększenie planu finansowego wydatków 

jednostki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność (§ 4210, § 4300) 

łącznie o kwotę 24 594,41 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę 

planu dochodów budżetu powiatu, 

- zgodę na podpisanie Aneksu nr 15 do umowy nr AS3/000017/16/D  

z dnia 15.04.2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu 
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„Aktywny samorząd” (w związku z przyznaniem przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugiej transzy 

środków na jego realizację), po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Wydziałowi 

„FK”. 

 

4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 8  

do umowy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zlecenie realizacji zadania 

publicznego (druk nr 4/149). 

 

 Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 

nr 8/2017 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r. 

zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie o zlecenie realizacji 

zadania publicznego, w związku ze zmianą wysokości II i III transzy 

środków finansowych przekazywanych w grudniu na realizację 

zadania pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”. 

Łączna kwota dotacji po zmianie w 2017 r. wyniesie 4 398 667,29 zł . 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Wydziałowi 

„FK”. 

 

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

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 5/149). 

 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  

w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 r. o kwotę  

7 114,00 zł w celu zapewnienia realizacji rozliczeń, tj.: rozrachunków  

z pracownikami z tytułu wynagrodzeń wynikających ze stosunku 

pracy, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz zmiany 

przeznaczenia środków dotacji celowej w ramach sfinansowania 

kosztów obsługi wypłaty dodatku wychowawczego 500+. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Wydziałowi 

„FK”.  

 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
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nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino 

(druk nr 6/149). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino. 

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  

w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina 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 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 

położonej w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina 

Trzcińsko-Zdrój (druk nr 7/149). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 

ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój. 

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  

w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój w brzmieniu zaproponowanym 

przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 

ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – 

Bożena Stawiarska. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe 

Objezierze, gmina Moryń (druk nr 8/149). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń. 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 1 osoba.  

 

 Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 501/2017 w sprawie 

ustalenia wysokości ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Nowe Objezierze, gmina Moryń (ustalona cena sprzedaży 

nieruchomości wynosi 36 000,00 zł). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa 

własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe 

Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 9/149). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 

Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego. 

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 1 osoba.  

 

 Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła  Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych 

składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Gryfinie (druk nr 10/149). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zagospodarowanie zbędnych składników 

majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie, wymienionych w protokole nr 6/2017 z dnia 24.11.2017 r.  

z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego w sposób 

proponowany przez komisję. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

11. Wniosek s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej prowadzonego 

przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Moryniu wraz z opinią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji dot. wyrażenia zgody na kasację środków 

trwałych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 

znajdujących się w jednostce (druk nr 11/149). 
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Na wniosek s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej prowadzonego 

przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Moryniu oraz po zapoznaniu się z opinią Naczelnika 

Wydziału Organizacji i Informacji Zarząd, zgodnie z § 10 ust. 2 zdanie 

drugie umowy najmu nr 1/GN/2016 z dnia 23.01.2016 r., przyjął  

do wiadomości informację o likwidacji środków trwałych oraz 

pozostałych środków trwałych (wyposażenia) będących przedmiotem  

użyczenia, wymienionych w protokole nr 2/D/2017 z dnia 27.11.2017 r. 

z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego w sposób 

proponowany przez komisję. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się s. Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Moryniu oraz Wydziałowi „OR”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - 

Wydziału „OR” (druk nr 12/149). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmiany  

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

na 2017 r.  poprzez przesunięcie środków między paragrafami w dziale 

755-Wymiar sprawiedliwości w kwocie 4 648,77 zł, w związku  

z potrzebą rozliczenia dotacji uzyskanej przez Powiat Gryfiński na 

prowadzenie punktów  nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  

i „FK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła  Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 22/149). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r.  

o kwotę 13 693,43 zł, tj. z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania  

z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 4 468,43 zł z przeznaczeniem 

na nauczanie indywidualne dla dwóch uczniów oraz z rezerwy ogólnej 

budżetu powiatu o kwotę 9 225,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

energii cieplnej. 

Jednocześnie Zarząd postanowił na ten moment nie podejmować 

decyzji w przypadku pozostałych wnioskowanych zmian i zobowiązał 
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Dyrektora jednostki o złożenie na kolejne posiedzenie informacji 

dotyczącej niewykorzystanego planu z tytułu wynagrodzeń 

chorobowych i zasiłków chorobowych wykazanego w układzie 

klasyfikacji budżetowej (§ 4010, § 4110) w bieżącym roku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

i Wydziałowi „FK”.  

 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania Aneksu do umowy udzielenia dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku (druk nr 13/149). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie 

Aneksu nr 1 zmieniającego termin realizacji umowy nr 9/EK/17 z dnia 

3.04.2017 r. o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, Zarząd 

jednogłośnie postanowił rozpatrzyć go na kolejnym posiedzeniu,  

po przeprowadzeniu przez pracowników Wydziału „EK” i „RI” 

kontroli w sprawie zakresu wykonanych prac.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „RI”. 

 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania Aneksu do umowy nr 34/EK/17 z dnia  

6 października 2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego 

(druk nr 14/149). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 

nr 1 do umowy nr 34/EK/17 z dnia 6.10.2017 r. o wsparcie realizacji 

zadania publicznego pod nazwą „Narodowy Bieg Niepodległości” 

zawartej z Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Hermes”  

z/s w Gryfinie w związku z dodaniem zapisu dotyczącego terminu 

wydatkowania środków z dotacji po zakończeniu zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s wyrażenie zgody na złożenie projektowych fiszek  

do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino (druk  

nr 15/149).  
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie – Małgorzata Wakuluk. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na złożenie następujących projektowych fiszek do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino: 

- pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku na terenie dawnego 

sanatorium w Nowym Czarnowie, przystosowanie do celów 

terapeutyczno-rehabilitacyjnych; 

- pn. Rewitalizacja boiska rekreacyjno-sportowego na terenie dawnego 

sanatorium w Nowym Czarnowie; 

- pn. Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie dawnego sanatorium  

w Nowym Czarnowie; 

- pn. Plac zabaw dla dzieci na terenie dawnego sanatorium  

w Nowym Czarnowie.  

Jednocześnie Zarząd upoważnił Dyrektora jednostki do podpisania 

w jego imieniu stosownych oświadczeń.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki.  

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

– Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – 

Małgorzata Wakuluk. 
 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania Aneksu do Umowy nr 30/ZD/17 z dnia 28.09.2017 r. 

zawartej z Gminą Cedynia w sprawie realizacji w 2017 roku robót 

drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Cedynia 

(druk nr 16/149).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy  

nr 30/ZD/17 z dnia 28.09.2017 r. zawartej z Gminą Cedynia w sprawie 

wspólnej realizacji w 2017 roku robót drogowych na drogach 

powiatowych na terenie gminy Cedynia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania Aneksu do Umowy Nr 24/ZD/17 z dnia 19 lipca  

2017 r. zawartej z konsorcjum Kowal Sp. z o.o. - KOWAL Filip 

Pietrusewicz, na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu  
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w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami” (druk  

nr 17/149). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wartość robót dodatkowych (74 545,01 zł 

brutto) i wartość końcową inwestycji (1 279 375,29 zł brutto)  

pn. „Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie, wraz  

z dojazdami” oraz wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1  

do umowy Nr 24/ZD/17 z dnia 19.07.2017 r. zawartej z konsorcjum 

Kowal Sp. z o.o. - KOWAL Filip Pietrusewicz, w związku  

z rozliczeniem końcowym inwestycji oraz wystąpieniem robót 

dodatkowych. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD”  

do zaproponowania, w oparciu o ekspertyzę, rozwiązania które 

złagodziłoby stan naruszenia gruntu wzdłuż ulicy Mickiewicza  

w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 
 

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 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. „Świadczenie usług 

pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 

(druk nr 18/149). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Po zapoznaniu się z wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu 

postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Świadczenie usług 

pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd 

postanowił rozpatrzyć go, po uzupełnieniu, na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice 

na lata 2018-2021” (druk nr 19/149). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska oraz Inspektor – Agata Bazydło. 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Mieszkowic, znak: 

GP.6220.1.2017 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie uzupełnienia projektu 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-

2021. Następnie omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice  

na lata 2018-2021”. 

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

w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice 

na lata 2018-2021” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 502/2017 w sprawie 

zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Mieszkowice na lata 2018-2021”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

 

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Banie na lata 

2018-2021 z perspektywą do roku 2025” (druk nr 20/149). 

 

Zarząd omówił zmieniony przez Gminę Banie projekt uchwały  

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Banie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”. 

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

w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Banie na lata 

2018-2021 z perspektywą do roku 2025” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 503/2017 w sprawie 

zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

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

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
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W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa – Karina Osińska oraz Inspektor – Agata Bazydło. 

 

22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1/2017 do umowy  

Nr PIOS.7240.1.2017.SP  z dnia 8 czerwca 2017 r. dot. zmiany 

terminu przesłania dokumentacji rozliczenia dotacji celowej  

z budżetu Gminy Cedynia dla Powiatu Gryfińskiego na organizację 

linii komunikacyjnej w okresie wakacji (druk nr 21/149). 

 
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 zmianę terminu 

przesłania dokumentacji rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy 

Cedynia dla Powiatu Gryfińskiego na organizację linii komunikacyjnej 

w okresie wakacji, do dnia 15 grudnia 2017 r. i podpisał w tym 

zakresie Aneks nr 1/2017 do umowy nr PIOS.7240.1.2017.SP z dnia 

8.06.2017 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Urszula Przetak. 
 

23. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego  

w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 23/149). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowalnego w Gryfinie zgodnie z którym 

dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków jednostki  

na 2017 r. w dziale 710-Działalność usługowa, rozdział 71015-Nadzór 

budowlany w kwocie 13 519,55 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Powiatowemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowalnego w Gryfinie oraz Wydziałowi 

„FK”. 

 

24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

dot. wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych” (druk nr 24/149). 
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Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie  

do budżetu powiatu kwotę 56 270,00 zł, stanowiącą dotację  

z porozumienia administracji rządowej na dofinansowanie zadań 

bieżących i inwestycyjnych, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę 

planu  finansowego wydatków jednostki, w związku z jej udziałem  

w realizacji pilotażowego programu wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych (kwota 30 0000 zł przeznaczona  

na zadania bieżące, kwota 26 270,00 zł na zakupy  inwestycyjne  

pn. „Wyposażenie klas mundurowych”).  

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie z rezerwy 

ogólnej budżetu powiatu kwoty 7 500,00 zł stanowiącej wkład własny   

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na wyposażenie 

indywidualnego ucznia (umundurowanie).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

oraz Wydziałowi „FK”. 

 

25. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 25/149). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się 

plan dochodów i wydatków jednostki na 2017 r. do poziomu 

prognozowanego ich wykonania. Łączna kwota zmian w planie 

finansowym jednostki wynosi 18 379,23 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

oraz Wydziałowi „FK”. 

 

26. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału „GN” 

(druk nr 26/149). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zgodnie  

z którym zmienia się plan finansowy Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2017 r. poprzez przesunięcie między paragrafami  

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty w wysokości 1,00 zł, 

w związku z pokryciem kosztów nabycia nieruchomości do zasobu 

Skarbu Państwa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie 

nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej 
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numerem działki 219/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Widuchowa Międzyodrze”, finansowanego dotacją celową z budżetu 

państwa. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  

i „FK”. 

 

27. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu 

wydatków jednostki na 2017 r. (druk nr 27/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie zgodnie z którym zwiększa się plan 

finansowy wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – 

Domy Pomocy Społecznej o kwotę 16 569,54 zł, z przeznaczeniem  

na odprawy emerytalne pracowników Domu Pomocy Społecznej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

oraz Wydziałowi „FK”. 

 

28. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 

na 2017 r. (druk nr 28/149).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie zgodnie z którym zwiększa się  

z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania z zakresu oświaty  

i wychowania plan finansowy wydatków jednostki na 2017 r. w dziale 

801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe 

specjalne o kwotę 2 880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 

jubileuszowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

oraz Wydziałowi „FK”. 

 

29. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przekroczenia terminu 

przekazania dochodów własnych przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk nr 29/149). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  

w sprawie przekroczenia terminu przekazania dochodów własnych 

Powiatu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd 

jednogłośnie skierował sprawę do Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego w celu przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakresie 

zbadania prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych w przedmiotowej sprawie. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „KA”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 

 

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  

nr 30/149).  

 

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 – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 504/2017 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”. 

 

31. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. dot. zasad zatrudnienia lekarzy. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 149/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz________________________________ 

 

 

(protokół nr 149/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 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 …………………………….. 


