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Protokół nr 150/V/2017 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

W dniu 14 grudnia 2017 r. w godz. od 900 do 1450 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 149/V/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 
1. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania 
partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej w Powiecie Gryfińskim (druk nr 1/150). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie listu 
intencyjnego w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji 
Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie 
Gryfińskim. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora do wystąpienia  
o opinię prawną, czy w/w sprawie nie powinna zostać podjęta uchwała 
Rady Powiatu oraz do sprawdzenia spójności planu lokalnego 
z wojewódzkim.   
Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach. 
 

W tym czasie nastąpiło oficjalne podpisanie listu intencyjnego w sprawie 
powołania partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej w Powiecie Gryfińskim, z burmistrzami  
i wójtami z terenu powiatu oraz przedstawicielami stowarzyszeń. 
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 
r.  (druk nr 2/150). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. 

 
Starosta Gryfiński 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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie przyjął 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 p.o. Dyrektora PCPR  
w Gryfinie. 
 
3. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s: 
- zwiększenia dofinansowania WTZ w Gryfinie na podstawie 
protokołu z posiedzenia zespołu oceniającego wniosek  
w/s zwiększenia liczby uczestników w WTZ w Gryfinie;  
- zatwierdzenia nowego planu na 2017 r.;  
- podpisania Aneksu nr 5/2017 do Umowy nr 
PCPR.MB.4360.01.2016 z dnia 04.01.2016 r. (druk nr 3/150). 
 

 Po przeanalizowaniu wniosku p.o. Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia dofinansowania 
WTZ w Gryfinie na podstawie protokołu z posiedzenia zespołu 
oceniającego wniosek w/s zwiększenia liczby uczestników w WTZ  
w Gryfinie, zatwierdzenia nowego planu na 2017 r. oraz podpisania 
Aneksu nr 5/2017 do Umowy nr PCPR.MB.4360.01.2016 z dnia 
04.01.2016 r., Zarząd jednogłośnie postanowił rozpatrzyć go,  
po uzupełnieniu, na kolejnym posiedzeniu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie. 
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Posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie – Bożena Stawiarska. Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
- trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
- wartości szacunkowej, 
 -Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
- Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 
pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk  
nr 4/150). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Świadczenie usług 
pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 

 
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. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 505/2017 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 
pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia prośby Wykonawcy inwestycji  
pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 
w SOSW w Chojnie” o przedłużenie terminu wykonania 
zamówienia (druk nr 5/150). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie nie wyraził 
zgody na przedłużenie Wykonawcy – Zakładowi Usług Budowlanych 
Łukasz Nazimek terminu wykonania zamówienia inwestycji  
pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4  
w SOSW w Chojnie”. Jednocześnie wyraził zgodę na podpisanie 
Aneksu nr 1 do umowy nr 2016/0324/2710/SubA/DIS/SZ  
o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy inwestycji  
pn. „Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie” o przedłużenie terminu wykonania zadania (druk  
nr 6/150). 

 
Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek Wykonawcy 

CALESCO S.A. ze Szczecina o przedłużenie terminu wykonania 
inwestycji pn. „Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Na posiedzenie przyszedł Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 
 
7. Wniosek Geodety Powiatowego w/s rozpatrzenia oferty firmy 

GEOMATYKA-KRAKÓW s.c. na usługę polegającą na 
załadowaniu danych map glebowych wykonanych w 2006 roku  
w programie EwMapa do bazy danych EGIB obsługiwanej przez 
system EWID 2007 (druk nr 7/150). 

 
Na wniosek Geodety Powiatowego, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na usługę polegającą  
na załadowaniu danych map glebowych wykonanych w 2006 roku  
w programie EwMapa do bazy danych EGIB obsługiwanej przez 
system EWID 2007 wybierając ofertę firmy GEOMATYKA-
KRAKÓW s.c. z siedzibą w Krakowie za kwotę 15 000,00 zł brutto  
i wyraził zgodę na podpisanie umowy w tym zakresie.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 
 
Posiedzenie opuścili Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński i Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. Na 
posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-
Śmiałkowska. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s podpisania umowy na zakup wraz z sukcesywną dostawą  
do Wydziału Komunikacji i Transportu tablic rejestracyjnych 
wszystkich rodzajów wykonywanych zgodnie z załącznikiem nr 8  
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. 
w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów (druk nr 8/150). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą 
EUROTAB Sp. z o.o. z siedzibą w m. Dołuje na zakup wraz  
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonywanych zgodnie  
z załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
22 lipca 2002 r. w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1038). 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-
Śmiałkowska. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego- Lucyna Zawierucha. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa  
w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 9/150). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa  
w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie 
Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego- Lucyna Zawierucha. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy  
o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (druk  
nr 10/150). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z protokołem z kontroli doraźnej 
przeprowadzonej w dniu 13 grudnia br. w zabytkowym XVIII -
wiecznym pałacu w Krzymowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie z p. Mieczysławem Lisikiem aneksu nr 1 do umowy  
nr 9/EK/17 o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 11/150). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie i wprowadził poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie, wraz z poprawką? 
 
Za – 3 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 506/2017 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi PPP. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
– Elżbieta Lorenowicz-Bień. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s podpisania aneksu do umowy partnerskiej z dnia 27 września 
2017 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej odc. Gryfino  
– Trzcińsko-Zdrój (druk nr 12/150). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy 
partnerskiej z dnia 27 września 2017 r. zawartej z województwem 
zachodniopomorskim w sprawie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 
Gryfino – Trzcińsko-Zdrój. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art.39 - 
przetarg nieograniczony,  na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta 
i gminy Gryfino z podziałem na dwie części” (druk nr 13/150). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art. 39 
ustawy Prawo zamówień publicznych – przetarg nieograniczony  
na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 
zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem  
na dwie części”, Zarząd jednogłośnie postanowił unieważnić 
postępowanie w części I zamówienia (w zakresie odśnieżania  
i posypywania nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów 
pieszo-jezdnych), ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa 
kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
części zamówienia.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod numerem 
sprawy ZD.272.27.2017.MW. 
 
Przewodniczący Wojciech Konarski ogłosił 15 minutową przerwę  
w obradach. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art.39 - 
przetarg nieograniczony,  na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta 
i gminy Gryfino z podziałem na dwie części” (druk nr 14/150). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
rozstrzygnął postępowanie przetargowe w trybie art. 39 - przetarg 
nieograniczony na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy 
Gryfino z podziałem na dwie części” w części nr II (w zakresie 
odśnieżania i posypywania nawierzchni dróg) wybierając Wykonawcę 
– Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD z Wełtynia  
za kwotę brutto 157 914,36 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod numerem 
sprawy ZD.272.27.2017.MW. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
- trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
- wartości szacunkowej, 
- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
- Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie 
chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych  
w mieście Gryfino” (druk nr 15/150). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową  
oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych  
oraz ścieżek rowerowych w mieście Gryfino”. 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie chodników, ciągów 
pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych w mieście Gryfino”. 

 
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 chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek 
rowerowych w mieście Gryfino”, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 507/2017 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie 
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chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych  
w mieście Gryfino”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod numerem 
sprawy ZD.272.28.2017.MW. 
 
Ponadto Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do dołączenia 
protokołu odbioru końcowego robót pn. „Przebudowa mostu w ciągu  
ul. Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami”. 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.  
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji Agnieszka Turek. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych 
składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie, wskazany w protokole nr 7/2017 z dnia 
12.12.2017 r. (druk nr 16/150). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na sposób zagospodarowania zbędnych 
składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie, wskazanych w protokole nr 7/2017 z dnia 
12.12.2017 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku 
ruchomego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji - Agnieszka Turek. 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Kierownik Referatu Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego - Edyta Szturo. 
 
17. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

w/s: 
- zapoznania się z protokołem z kontroli pozaplanowej, doraźnej  
w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych 
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie  
a zawartych w protokole kontroli nr 5533.76.2017.MK.ML z dnia 
01.06.2017 r., 
- skierowania wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki 
w związku z przeprowadzoną kontrolą (druk nr 17/150). 
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Po zapoznaniu się z protokołem z kontroli pozaplanowej, doraźnej 
w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych 
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie  
a zawartych w protokole kontroli nr 5533.76.2017.MK.ML z dnia 
01.06.2017 r., Zarząd jednogłośnie postanowił skierować wystąpienie 
pokontrolnego do kierownika jednostki (Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie) w związku z przeprowadzoną 
kontrolą. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi „KA”. 
 
Posiedzenie opuściła Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego - Edyta 
Szturo. 

 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą 
płatniczą, w związku z realizacją projektu w ramach programu 
Erasmus+ (druk nr 18/150). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2012 r.  
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania  
i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu 
wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego i jego jednostek 
organizacyjnych oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy 
ich wykorzystaniu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
1 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych 
kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego i jego jednostek 
organizacyjnych oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 508/2017 w sprawie  
zmiany uchwały Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu 
przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy 
dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego i jego 
jednostek organizacyjnych oraz zasad rozliczania płatności 
dokonywanych przy ich wykorzystaniu.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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Po podjęciu uchwały Nr 508/2017 Zarządu Powiatu  
oraz zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie jednorazowego zwiększenia dziennego limitu wydatków 
opłacanych kartą płatniczą na kwotę 20 000,00 zł w celu dokonania 
rezerwacji i zapłacenia za hotel dla uczestników projektu w ramach 
programu Erasmus+  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Wydziałowi „FK”. 
 
19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą 
płatniczą, w związku z realizacją projektów w ramach programu 
Erasmus+ (druk nr 19/150). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie dotyczącym stałego zwiększenia limitu 
dziennych wydatków opłacanych kartą płatniczą do kwoty  
10 000,00 zł, Zarząd jednogłośnie rozpatrzył go negatywnie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Wydziałowi „FK”. 
 
20. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2017 r.  (druk nr 20/150). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu 
wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika w wysokości  
1 260,00 zł ze środków własnych powiatu. Środki pochodzić będą  
z rezerwy celowej budżetu na zadania edukacyjne. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmniejszenia i zmiany w planie finansowym 
wydatków jednostki na 2017 r. (druk nr 21/150). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie w kwocie 12 037,30 zł, w tym zmniejsza się plan 
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wydatków w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 3 378,20 zł 
(wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”), przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o tę kwotę w Starostwie 
Powiatowym.   
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „FK”. 
 
22. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2017 r. 
(druk nr 22/150). 

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków jednostki na 2017 r. w obrębie działu 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 2 525,07 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
23. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków jednostki na 2017 r.  
(druk nr 23/150). 

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 
26 520,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin. Zgodnie z udzielonym przez 
Zarząd Powiatu  pełnomocnictwem, Dyrektor PPP może zawierać 
umowy dotyczące realizacji zadań z zakresu programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Zarządu Powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2017 r. (druk nr 24/150). 
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Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym jednostki w kwocie 61 664,50 zł w dziale 801 - 
Oświata i wychowanie oraz w kwocie 24 526,85 zł w dziale 854 - 
Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmiany spowodowane są brakiem 
wystarczających środków w paragrafach płacowych na wypłatę 
wynagrodzeń za miesiąc grudzień. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
25. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2017 r. (druk nr 25/150). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 801- 
Oświata i wychowanie w kwocie 3 501,16 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie i Wydziałowi „FK”. 
 
26. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2017 r. 
(druk nr 26/150). 

 
Na wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie,  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków jednostki w dziale 710-Działalność usługowa, 
rozdział 71015-Nadzór budowlany w wysokości 1 500,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Powiatowemu 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmian w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2017 r. (druk nr 27/150). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie,  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie  
w wysokości 21 273,84 zł. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „FK”. 
 
28. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostki 
na 2017 r. (druk nr 28/150). 

 
Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  Zarząd jednogłośnie nie wyraził 
zgody na zwiększenie planu dochodów jednostki na 2017 r. o kwotę 
20 338,70 zł. Kwota ta została ujęta w zwiększeniu wynagrodzeń 
osobowych o 107 000,00 zł. Jednocześnie Zarząd wskazał, że dochody  
z czynszu i najmu należy ujmować we właściwych wysokościach 
wynikających z zawieranych umów. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
29. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmniejszenia w planie finansowym w związku ze zmianą 
wysokości przyznanego dofinansowania na realizację projektu  
pt. „Struggle Against Violent Extremins” złożonego przez Konya II 
Men Turcja w ramach programu Erasmus+, nr projektu: 2017-1-
TR01-KA201-046311 (druk nr 29/150). 

 
Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie uznał 
wnioskowaną zmianę za bezprzedmiotową i wyraził zgodę  
na zmniejszenie o 111 212,86 zł planu dochodów budżetu powiatu  
w dziale 801-Oświata i wychowanie, w związku z dofinansowaniem 
Projektu „Struggle Against Violent Extremins”, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
o tą samą kwotę.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Wydziałowi „FK”. 
 
30. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2017 r. (druk nr 30/150). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę  
107 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej 
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kwocie zostały już uwzględnione środki w wysokości 20 338,70 zł 
pochodzące z ponadplanowych środków z  czynszu i najmu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
31. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia środków finansowych w planie finansowym 
jednostki na 2017 r. (druk nr 31/150). 

 
Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zmianę w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata  
i wychowanie i dziale 845- Edukacyjna opieka poprzez zwiększenie 
planu wydatków o kwotę 30 570,57 zł na wypłatę wynagrodzeń  
i pochodnych od wynagrodzeń. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Wydziałowi „FK”. 
 
32. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2017 r. (druk nr 32/150). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie,  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków jednostki w rozdziale 80134- Szkoły zawodowe specjalne  
o kwotę 12 200,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „FK”. 
 
Przewodniczący Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach  
od godziny 13.25 do 14.20. 
 
33. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 33/150). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu dochodów jednostki o kwotę 939,78 zł w dziale 
854-Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu darowizny pieniężnej 
od Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”, jednocześnie zwiększa się 
plan wydatków jednostki na zakup materiałów i wyposażenia w tym 
samym dziale. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie i Wydziałowi „FK”. 
 
34. 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 34/150). 

 
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 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 509/2017 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”. 
 
35. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok (druk nr 35/150). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 

 
Starosta Gryfiński 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 jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
36. 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 36/150). 
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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. 

 
Starosta Gryfiński 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 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 jednogłośnie przyjął 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”. 
 
37. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- brak. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 150/V/2017. 
 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________ 
 
 
 

 

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 …………………………….. 
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