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Protokół nr 151/V/2017 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 21 grudnia 2017 r. w godz. od 1000 do 1400 oraz w dniu  

28 grudnia 2017 r. w godz. od 1000 do 1645 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
 

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Wojciech 
Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego wprowadzono: 
w dniu 28 grudnia 2017 r.  
- 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 22/151). 
- Wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku - Zdroju 
prowadzącego DPS wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji 
dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych (druk nr 23/151). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia 
postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zimowe 
utrzymanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych w 
mieście Gryfino” (druk nr 24/151). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
„Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz 
na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie” (druk nr 25/151). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody 
na podpisanie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na terenie powiatu gryfińskiego dot. linii Czarnówko-Pacholęta-
Marwice-Gryfino (druk nr 26/151). 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r. (druk  
nr 27/151). 
- Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 
2017 r. (druk nr 28/151). 
- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2017 r. (druk  
nr 29/151). 
- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 r. (druk  
nr 29a/151). 
- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których 
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realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku (druk nr 29b/151). 
- Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmian  
w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2017 r. (druk nr 30/151). 
- Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie w/s zmian w harmonogramie wydatków jednostki na 2017 r. (druk 
nr 31/151). 
- Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków 
budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. (druk nr 32/151). 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany 
w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk nr 33/151). 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany 
w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk nr 33a/151). 
- Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk  
nr 34/151). 
- Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (druk  
nr 35/151). 
- Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie 
w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. (druk  
nr 36/151). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok 
(druk nr 37/151). 
- 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 38/151). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2017 rok (druk nr 39/151). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania błędu 
pisarskiego w uchwale Nr 509/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany 
uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2017 rok (druk nr 40/151).  
- Podjęcie uchwały Zarządu 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 41/151). 
- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 150/V/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 
(5– za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
Na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2017 r.  
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1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnego 
składnika majątku ruchomego, użytkowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie (druk nr 1/151). 

 
 

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 zbędnego składnika 
majątku ruchomego (telefonu), użytkowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie wymienionego w protokole nr 8/2017 z dnia 
14.12.2017 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku 
ruchomego, poprzez dokonanie jego sprzedaży dotychczasowemu 
użytkownikowi za kwotę 70,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na zawieszenie działań zespołu powołanego do 
przeprowadzenia postępowania w celu usunięcia odpadów  
z samochodu ciężarowego znajdującego się parkingu strzeżonym  
w Gardnie (druk nr 2/151). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu, dot. zawieszenia działań zespołu powołanego do 
przeprowadzenia postępowania w celu usunięcia odpadów  
z samochodu ciężarowego znajdującego się na parkingu strzeżonym  
w Gardnie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Wydział „KM” do 
wystąpienia do kancelarii prawnej o opinię w zakresie konieczności 
wezwanie właściciela odpadów do ich usunięcia. Zarząd wskazał,  
że w przypadku opinii pozytywnej, Wydział ma przygotować wezwanie 
z wyznaczonym terminem usunięcia odpadów. W przypadku ich nie 
usunięcia, Zarząd wyraził zgodę na zlecenie utylizacji odpadów 
wybranej firmie, posiadającej uprawnienia w tym zakresie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”  
i „OŚ”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Wykonawcy inwestycji  
pn. „Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW  
w Chojnie” o przedłużenie terminu wykonania zamówienia (druk 
nr 2a/151). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. wniosku Zakładu 
Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z Chojny tj. wykonawcy 
inwestycji pn. „Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW  
w Chojnie”, jednogłośnie nie wyrażając zgody na przedłużenie terminu 
wykonania zamówienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Domu Pomocy Społecznej w Moryniu  
o wsparcie finansowe (druk nr 3/151). 

 
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. wniosku Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu prowadzonego przez Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej do kwoty 800,00 zł na 
organizację przyszłorocznego Spotkania Integracyjnego pn. „Wspólne 
kolędowanie”, które odbędzie się w Moryniu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę Nr 383/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 
„Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” i udzielenia 
pełnomocnictwa do jego realizacji (druk nr 4/151).  
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr 383/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.04.2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywna integracja  
w powiecie gryfińskim” i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 383/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.04.2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
pn. „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 510/2017 w sprawie zmiany 
uchwały nr 383/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.04.2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywna integracja  
w powiecie gryfińskim” i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę Nr 464/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
05.10.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk  
nr 5/151).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniającej do uchwały  

nr 464/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.10.2017 r.  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej do uchwały nr 464/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.10.2017 r.  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 511/2017 zmieniającą do 
uchwały nr 464/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.10.2017 r. 
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w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
7. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot.:  
- zwiększenia dofinansowania WTZ w Gryfinie na podstawie 
protokołu z posiedzenia zespołu oceniającego wniosek  
w/s zwiększenia liczby uczestników w WTZ w Gryfinie;  
- zatwierdzenia nowego preliminarza kosztów WTZ w Gryfinie na 
2017 r. (druk nr 6/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę 
na podpisanie Aneks nr 5/2017 do umowy nr PCPR.MB.4360-01.2016  
z dnia 04.01.2016 r. zawartej z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, w związku 
z zwiększeniem liczby uczestników w WTZ w Gryfinie. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie, przy 
udziale kancelarii prawnej, do dostosowania do dnia 31 stycznia  
2018 r. umów zawartych z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gryfinie 
i w Goszkowie do obowiązującego stanu prawnego. 
 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 zatwierdzenia nowego preliminarza kosztów WTZ  
w Goszkowie na 2017 r. (druk nr 7/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę 
na podpisanie Aneks nr 15/2017 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 
15.10.2004 r. zawartej z Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie, gdzie zmienia się 
preliminarz kosztów na 2017 r.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie, przy 
udziale kancelarii prawnej, do dostosowania do dnia 31 stycznia  
2018 r. umów zawartych z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gryfinie  
i w Goszkowie do obowiązującego stanu prawnego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
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9. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s podpisania umów na prowadzenie DPS w Dębcach  
i DPS w Trzcińsku – Zdroju (druk nr 8/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę 
na podpisanie: 

- umowy ze Stowarzyszeniem „Pod Dębami” w Dębcach o zlecenie 
realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie od 1 stycznia 2018 r. 
do 31 grudnia 2022 r. Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla 81 
osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach”; 

- umowy ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku - Zdroju 
umowy o zlecenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie od 
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. Domu Pomocy Społecznej 
przeznaczonego dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych  
w Trzcińsku - Zdroju”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
10. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania aneksu do umowy nr 2/DPS – Trzcińsko-
Zdrój/2012 zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem”  
w Trzcińsku - Zdroju (druk nr 9/151). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż decyzję dot. wniosku   

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2/DPS – Trzcińsko-
Zdrój/2012 zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem”  
w Trzcińsku - Zdroju podejmie po jego uzupełnieniu na posiedzeniu  
w dniu 28.12.2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
11. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania aneksu 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 (druk nr 10/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę 
na podpisania Aneksu nr 9 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015  
z dnia 29.12.2015 r. zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek 
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Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, gdzie 
zatwierdza się zaktualizowany kosztorys na 2017 r. 

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. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy dotacyjnej nr 2/R/2017 w sprawie budowy 
ścieżki rowerowej odc. Gryfino – Trzcińsko-Zdrój (druk nr 11/151).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy dotacyjnej  
nr 2/R/2017 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Województwem 
Zachodniopomorskim w sprawie budowy ścieżki rowerowej  
odc. Gryfino – Trzcińsko-Zdrój. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot.: 

- zapoznanie się z treścią porozumienia z dnia 22.11.2017 r.  
w sprawie współfinansowania dokumentacji koncepcyjnej do 
wykonania zbiorników małej retencji, zawartego pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim, Województwem Zachodniopomorskim oraz 
Gminą Cedynia; 
- podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 22.11.2017 r.  
w sprawie współfinansowania dokumentacji koncepcyjnej do 
wykonania zbiorników małej retencji; 
- podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia nr 5/P/ZD/17 z dnia 
13.04.2017 r. w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Cedynia (druk nr 12/151).  
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd zapoznał się z treścią porozumienia z dnia 22.11.2017 r.  
w sprawie współfinansowania dokumentacji koncepcyjnej do 
wykonania zbiorników małej retencji, zawartego pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim, Województwem Zachodniopomorskim oraz Gminą 
Cedynia oraz jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie:  
- pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Województwem 
Zachodniopomorskim oraz Gminą Cedynia Aneksu nr 1 do 
porozumienia z dnia 22.11.2017 r. w sprawie współfinansowania 
dokumentacji koncepcyjnej do wykonania zbiorników małej retencji; 
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- pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Cedynia Aneksu nr 1 do 
porozumienia nr 5/P/ZD/17 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powierzenia 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozpatrzenia wniosku Pracowni Projektowej PROMIT Robert 
Mituta w sprawie zmiany terminu zakończenia umowy na 
wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na odcinku od  
ul. Jaśminowej do rzeki Tywa (druk nr 13/151).  

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż decyzję dot. wniosku   

Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie rozpatrzenia 
wniosku Pracowni Projektowej PROMIT Robert Mituta o zmianę 
terminu zakończenia umowy na wykonanie projektu kanalizacji 
deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa, podejmie po 
jego uzupełnieniu w późniejszym terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. rozpatrzenia wniosku firmy Usługi Konsultingowo-Inżynierskie 
Łukasz Szawaryński w sprawie zmiany terminu zakończenia 
umowy na wykonanie projektu przebudowy ulicy Krasińskiego  
w Gryfinie (druk nr 14/151).  

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż decyzję dot. wniosku   

Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie rozpatrzenia 
wniosku firmy Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz 
Szawaryński o zmianę terminu zakończenia umowy na wykonanie 
projektu przebudowy ulicy Krasińskiego w Gryfinie, podejmie po jego 
uzupełnieniu w późniejszym terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia ulicy 
Mickiewicza w Chojnie (druk nr 15/151).  

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż decyzję dot. wniosku   

Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wyrażenia 
zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia ulicy 
Mickiewicza w Chojnie podejmie po jego uzupełnieniu w późniejszym 
terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
– Arkadiusz Durma. 

 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany uchwały  

nr 451/2013 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie 
powołania lokalnego zespołu koordynującego do spraw realizacji 
zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego (druk nr 16/151).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr 451/2013 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie 
powołania lokalnego zespołu koordynującego do spraw realizacji 
zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 451/2013 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie 
powołania lokalnego zespołu koordynującego do spraw realizacji zadań wynikających z Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 512/2017 w sprawie zmiany 
uchwały nr 451/2013 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2013 r.  
w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego do spraw 
realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r. 
(druk nr 17/151). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd rozpatrzył go negatywnie 
jednogłośnie nie wyrażając zgody na zwiększenie planu finansowego 
wydatków jednostki na 2017 r. (dot. kwoty 68 412,79 zł). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „FK”. 
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19. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmniejszenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 18/151). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd rozpatrzył go negatywnie 
jednogłośnie nie wyrażając zgody na zmniejszenie planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. (dot. kwoty 73,00 zł). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
i Wydziałowi „FK”. 
 
20. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2017 r. (druk nr 19/151). 

 
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 rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej w kwocie 17 229,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi jednostki 
i Wydziałowi „FK”. 
 
21. 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 20/151).  

 
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 513/2017 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”. 
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22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 
błędu pisarskiego w uchwale Nr 494/2017 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  
nr 21/151).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
23 listopada 2017 r. 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 sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 494/2017 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. 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 514/2017 w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 494/2017 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. 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”. 
 
23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 
- informacją Kierownika Referatu Audytu i Kontroli Wewnętrznej dot. przesłanek 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez dwie jednostki (1/151); 
- wystąpieniem pokontrolnym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia  
18 grudnia 2017 r. po przeprowadzonej kontroli zasad i prawidłowości kosztów 
ogłoszeń, prenumeraty pras w Starostwie Powiatowym i wybranych jednostkach 
organizacyjnych powiatu za 2016 r. do czasu kontroli (2/151); 
- zawiadomieniem znak: AB.6740.8.38.2017.BS wydanym z up. Starosty przez 
Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego 
rozbudowę o zewnętrzne schody ewakuacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Trzcińsku - Zdroju (3/151); 
- pozytywną opinią Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu w Gryfinie do 
projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (4/151). 

- negatywną opinią Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu  
w Gryfinie do wniosku w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu 
mieszkalnego w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, znajdującego się w trwałym 
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zarządzie szkoły (druk nr 9/148), Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora 
jednostki do przedłożenia informacji w zakresie faktycznie poniesionych kosztów  
z tytułu egzekucji komorniczej (ile środków zostało pobranych przez komornika, 
plus koszty korespondencji tj. wezwań z tytułu opłat komorniczych).  
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora jednostki do wystąpienia o opinię 
prawną w jakim zakresie może być skuteczne dochodzenie od osób trzecich oraz 
przedstawienia dokonanego rozpoznania członków rodziny zadłużonej pod 
względem zamieszkania i ich możliwości finansowych.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki.  

 
O godz. 1400 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę. Obrady zostały wznowione  
w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 1000. 
 
Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r.  
 
24. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania aneksu do umowy nr 2/DPS – Trzcińsko-
Z/2012 zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku 
- Zdroju (druk nr 9/151) – wraz z uzupełnieniem. 

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

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 
Po zapoznaniu się z uzupełnieniem, Zarząd pozytywnie rozpatrzył 

wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę na podpisanie Aneksu nr 3 
do umowy nr 2/DPS – Trzcińsko-Zdrój/2012 zawartej ze 
Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju, gdzie 
zatwierdza się zaktualizowany kosztorys na 2017 r. 

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. 
 

25. 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 22/151). 

 
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 9/2017 z dnia 21.12.2017 r.  
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z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego w sposób 
proponowany przez komisję. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
26. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku - 

Zdroju prowadzącego DPS wraz z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji dot. wyrażenia zgody na likwidację 
środków trwałych (druk nr 23/151). 

 
Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku 

- Zdroju, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji 
i Informacji oraz ekspertyzami technicznymi, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na likwidację środków trwałych tj. szafy chłodniczej  
i zestawu komputerowego. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
Stowarzyszenie do przedstawienia protokołu likwidacji w/w środków 
trwałych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Przewodniczącemu 
Stowarzyszenia i Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie chodników, 
ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych w mieście 
Gryfino” (druk nr 24/151). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz 
ścieżek rowerowych w mieście Gryfino”, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. Firmy 
Usługowo - Handlowej „ELWI” z Gryfina za kwotę 106 466,40 zł 
brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod  
nr sprawy ZD.272.28.2017.MW 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 
 

28. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonywanie stałych prac 
porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 25/151). 

 
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. „Wykonywanie stałych 
prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie 
wybór Wykonawcy tj. firmy WISAG POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina  
z oferowaną ceną w wysokości 393 323,76 zł brutto/24 m-ce (umowa 
wejdzie w życie po podjęciu uchwały Rady Powiatu zmieniającej WPF 
na lata 2017-2039). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.09.2017.SD 
 
29. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 
gryfińskiego dot. linii Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino 
(druk nr 26/151). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Urszula Przetak.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 9/KM/2017 
z operatorem Bernardem Grzybowskim, prowadzącym działalność 
transportową pod nazwą Autokarowe Usługi Przewozowe BER-
TRANS z/s w Widuchowej, w zakresie świadczenia usług pasażerskich 
na linii użyteczności publicznej na trasie Czarnówko-Pacholęta-
Marwice-Gryfino w okresie od 02.01.2018 r. do 31.01.2018 r. za kwotę 
5 089,39 zł brutto. 
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     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 
– Urszula Przetak. 

 
30. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 
2017 r. (druk nr 27/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się przesunięć             
w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń  
w rozdziale 80120-Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 414,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
31. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2017 r. (druk nr 28/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę w grudniu o 20 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę niewykorzystanej transzy listopadowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
32. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na  
2017 r. (druk nr 29/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę w grudniu o 47 215,44 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
niewykorzystanych transz we wrześniu o 30 000,00 zł i w październiku 
o 17 215,44 zł. 

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

 
33. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 r. 
(druk nr 29a/151). 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się 
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zmiany w planie wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna na kwotę  
19 230,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzenia, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków wynagrodzenia 
bezosobowego oraz usług pozostałych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
34. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa  
w następnym roku (druk nr 29b/151). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie uznał za 

bezprzedmiotowy wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin 
zapłaty upływa w następnym roku (dot. wniosku, znak: 
DPS.Fn.3110.32.2017.EK). 

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

 
35. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na  
2017 r. (druk nr 30/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę  
w grudniu o 47 785,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 
niewykorzystanej transzy październikowej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
36. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zmian w harmonogramie 
wydatków jednostki na 2017 r. (druk nr 31/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę w grudniu o 10 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę niewykorzystanej transzy październikowej.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
37. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. (druk 
nr 32/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie 

z którym zwiększa się transzę w grudniu o 4 000 000,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę niewykorzystanej transzy 
listopadowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
38. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk  
nr 33/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się zmiany w planie 
wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie na kwotę 86,80 zł  
w związku z realizacją projektu pt. „Europejska jakość w kształceniu 
zawodowym” w ramach programu Erasmus+. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
39. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk  
nr 33a/151). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zmiany w planie 
finansowym jednostki na 2017 r. (dot. kwoty 8 195,59 zł), z uwagi na 
to, iż proponowane we wniosku rozwiązanie przekracza kompetencje 
Zarządu Powiatu, natomiast na zaproponowanie tej zmiany Radzie 
Powiatu jest już za późno. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
40. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym 
jednostki na 2017 r. (druk nr 34/151). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym 



 19 

dokonuje się przesunięć w planie wydatków w rozdziale 85510 -
Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych w kwocie  
10 203,73 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
41. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin 
zapłaty upływa w roku następnym (druk nr 35/151). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie uznał za 

bezprzedmiotowy wniosek Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i termin zapłaty upływa w roku następnym (dot. wniosku na kwotę 
500,00 zł z dnia 20.12.2017 r.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
42. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2017 r. (druk nr 36/151). 

 
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, gdzie dokonuje się przesunięć w planie wydatków 
wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń oraz w wydatkach 
związanych z realizacją zadań statutowych 75411- Komendy 
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł. 

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

 
O godz. 1300 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach do czasu zakończenia XXXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1630 
wznowiono obrady. 

 
43. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 37/151). 
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Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę 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 515/2017 zmieniającą 
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2017 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
44. 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 38/151). 

 
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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 516/2017 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”. 
 
45. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 39/151). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2017 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 517/2017 zmieniającą 
uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
46. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr 509/2017 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  
nr 40/151).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr 509/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
14 grudnia 2017 r. 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 sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 509/2017 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2017 r. 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 518/2017 w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 509/2017 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2017 r. 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”. 
 
47. Podjęcie uchwały Zarządu 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 41/151). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. 
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w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu 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 podjął jednogłośnie uchwałę Nr 519/2017 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”. 
 
48. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie do projektu budżetu na 2018 r. oraz do projektu WPF na lata 2018-2039 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 151/V/2017. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 
 

 
(protokół nr 151/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 21 i 28 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 …………………………….. 
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