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Protokół nr 154/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. od 930 do 1130 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 Wicestarosta Jerzy 
Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
uwag (porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 153/V/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 
(3– za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

  
1. 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. „Modernizacja 
ewidencji gruntów i budynków – obręb Stare Objezierze, 
obręb Mirowo, gmina Moryń” (druk nr 1/154). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło oraz Geodeta Powiatowy 
 – Grzegorz Downar.  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków – obręb Stare Objezierze, obręb Mirowo, gmina 
Moryń”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.  „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb Stare Objezierze, obręb Mirowo, gmina 
Moryń” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 524/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków – obręb Stare Objezierze, obręb Mirowo, gmina 
Moryń”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło oraz Geodeta Powiatowy 

 – Grzegorz Downar. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.01.2018.SD. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku dot. sprzedaży 
części nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Chojna 
(druk nr 2/154). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku  
dot. sprzedaży części nieruchomości drogowej stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta 
Chojna, Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na sprzedaż w/w 
nieruchomości oraz wskazał, że należy przesunąć ogrodzenie na 
właściwą granicę lub wnioskujący będzie ponosił opłatę za zajęcie pasa 
drogowego w wysokości 1 095,00 zł rocznie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat, w drodze 
bezprzetargowej, umowy dzierżawy części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 3/154). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat, w drodze 
bezprzetargowej, umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Daleszewo, gmina Gryfino. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Daleszewo, gmina Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat,  
w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

koncepcji projektu pn. „Podnoszenie jakości kształcenia 
zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” (druk  
nr 4/154). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
realizację zagranicznych staży”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację 
zagranicznych staży” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 525/2018 w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Podnoszenie jakości kształcenia 
zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chojnie (druk nr 5/154). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie. 
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Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 526/2018 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie (dot. projektu pn. „Podnoszenie 
jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych 
staży”). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystania (druk nr 6/154). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  
i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 
gryfińskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na 
terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystania w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 
gryfińskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od 
ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 
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ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (druk  
nr 7/154). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 

sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od 
ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 
5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie 
indywidualne uczennicy klasy I Branżowej Szkoły I stopnia (druk  
nr 7a/154). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz orzeczeniem Nr 13/2017/2018/Ch  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy I 
Branżowej Szkoły I stopnia w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 
5 lutego 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.  

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

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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9. Wniosek p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2018 r. (druk nr 8/154). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek p.o. Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się 
plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej o kwotę 92 295,96 zł w związku z realizacją pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd”, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 92 295,96 zł, który 
zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z  wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok  
i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży do dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami 
na 2018 rok (druk nr 9/154). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok i upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2018 rok. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok i upoważnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży do dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2018 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 527/2018 w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok  
i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
kierowników powiatowych inspekcji i straży do dokonywania zmian  
w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2018 
rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 10/154). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok, do którego 
wprowadzono poprawkę. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2018 rok wraz z poprawką? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk 
nr 11/154). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2018-2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-
2039.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
13. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. aprobaty Zarządu Powiatu do 

podwyższania wynagrodzeń zasadniczych w jednostkach 
organizacyjnych powiatu w 2018 r. (nie dotyczy KPPSP i PINB) 
oraz do tworzenia limitu środków w ramach wydatków na 
wynagrodzenia osobowe pracowników i składek od nich 
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naliczanych powstałych w związku z wypłatą zasiłków chorobowych 
i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w jednostkach 
organizacyjnych powiatu, z wyjątkiem komend straży pożarnej  
i inspektoratu nadzoru budowalnego (druk nr 12/154). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż decyzję w sprawie wniosku  

dot. aprobaty Zarządu Powiatu do podwyższania wynagrodzeń 
zasadniczych w jednostkach organizacyjnych powiatu w 2018 r. (nie 
dotyczy KPPSP i PINB) oraz do tworzenia limitu środków w ramach 
wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składek od nich 
naliczanych powstałych w związku z wypłatą zasiłków chorobowych  
i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w jednostkach organizacyjnych 
powiatu, z wyjątkiem komend straży pożarnej i inspektoratu nadzoru 
budowalnego, podejmie w późniejszym terminie. 

 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
- zawiadomieniem znak: AB.6740.4.244.2017.BA wydanym z up. Starosty przez 
Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie budowy budynku handlowo-usługowego (1/154); 
- stanowiskiem spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz opinią prawną 
w/s udostepnienia informacji o wyniku finansowym spółki za 2017 r. (2/154); 
- porządkiem obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie, zaplanowanej na dzień  
31 stycznia 2018 r. (3/154). 
 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 

serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 154/V/2018. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 
 

 

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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