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Protokół nr 163/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

W dniu 22 marca 2018 r. w godz. od 900 do 1310 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 162/V/2018 z dnia 15 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
Na posiedzenie przyszedł Marcin Bołbot w imieniu  p.o. Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożeny Stawiarskiej. 
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań  
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r. 
(druk nr 1/163).  
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków 
PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2018 r. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r., w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania  
ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2018 r.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektora PCPR  
w Gryfinie. 
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2. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą 
Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2018 z przeznaczeniem  
na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie (druk nr 14/163). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego 
w roku 2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, po wprowadzeniu 
środków do budżetu powiatu na 2018 r.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektora PCPR  
w Gryfinie. 
 
Posiedzenie opuścił Marcin Bołbot w imieniu  p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożeny Stawiarskiej. Na posiedzenie przyszła Naczelnik 
Wydziału Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki (druk nr 2/163). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino 
w rejonie wsi Stare Brynki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 565/2018 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „AB”. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – Marta 
Szamburska. Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
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4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji 
konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w 2018 roku (druk nr 3/163). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w 2018 roku. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2018 roku,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 566/2018 w sprawie 
powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych  
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2018 roku.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania Biegu Pamięci Narodowej 
organizowanego z okazji 73. rocznicy Forsowania Odry (druk  
nr 4/163). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na  dofinansowania Biegu Pamięci Narodowej organizowanego z okazji 
73. rocznicy Forsowania Odry w kwocie 3 500,00 zł oraz na dokonanie 
zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego  
w rozdziale 92195-Pozostała działalność w wysokości 3 500,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 
 
Na posiedzenie przyszedł Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie – Maciej Puzik. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” planowanego do realizacji 
w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie (druk nr 6/163). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” planowanego do realizacji  
w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” planowanego do 
realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 567/2018 w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” 
planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi ZSP nr 2 
w Gryfinie i Wydziałowi „EK”. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
(druk nr 7/163). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 568/2018 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi ZSP nr 2  
w Gryfinie i Wydziałowi „EK”. 
 
Posiedzenie opuścili Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – 
Elżbieta Lorenowicz-Bień i Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie – Maciej Puzik. 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Aneta 
Płóciennik-Śmiałkowska. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  
w protokole nr KM.7135.69.2016.UP z dnia 16 marca 2018 r. 
Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych 
przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku 
pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym w sposób proponowany przez Komisję 
(druk nr 8/163). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdu 
wymienionego w protokole nr KM.7135.69.2016.UP z dnia 16 marca 
2018 r. Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych 
przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku 
pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym w sposób proponowany przez Komisję. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.  
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-
Śmiałkowska. Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s akceptacji protokołu konieczności nr 7 wykonania 
robót dodatkowych i zaniechanych podczas inwestycji  
pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy 
ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” 
(druk nr 9/163). 

 
Po zapoznaniu się z opiniami prawnymi, Zarząd jednogłośnie 

zaakceptował wykonania posadzek cementowych o grubości 5 cm  
w pomieszczeniach strzelnicy nr 12a i 13a, wymienionych w protokole 
konieczności nr 7 wykonania robót dodatkowych i zaniechanych 
podczas inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 
Zawodowej”.  

Jednocześnie Zarząd postanowił pomniejszyć wynagrodzenie 
wykonawcy za niewykonanie posadzki w pomieszczeniach nr 12a i 13a, 
wymienionej w kosztorysie inwestorskim. 

Zarząd rozważa możliwość zawarcia ugody z Wykonawcą  
w w/w sprawie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
– Andrzej Krzemiński. Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 
  
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s  rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie 
pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych w 2018 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - 
gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: 
Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 
Moryń i Mieszkowice” (druk nr 10/163). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

rozstrzygnął postępowanie przetargowe prowadzone w trybie art. 39 
ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Remonty 
cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 roku 
z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo 
i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, 
zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”, wybierając na 
poszczególne zadania: 
- Nr I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa Wykonawcę – 
EMULEX Kalinowski Spółka z o.o. ze Stargardu za kwotę brutto  
222 691,50 zł;  
- Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój Wykonawcę –  
S-PROBUD Spółka z o.o. ze Stargardu za kwotę brutto 273 029,25 zł; 
- Nr III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice Wykonawcę – DATA 
TRANS Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe z Pyrzyc  
za kwotę brutto 192 372,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem sprawy ZD.272.4.2018.MW. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

prac związanych z usuwaniem zanieczyszczeń z pasów drogowych 
dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego (druk  
nr 11/163). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zlecił prace związane z likwidacją dzikich wysypisk  
i usuwaniem zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie 
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powiatu gryfińskiego wraz z wywozem śmieci na składowisko odpadów 
komunalnych: 

1. na terenie gminy Mieszkowice - Zakładowi Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. z Mieszkowic za kwotę brutto 5 400,00 zł; 

2. na terenie gminy Cedynia - Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Cedyni za kwotę brutto 4 760,00 zł; 

3. na terenie gminy Banie – AGROVERDE Sp. z o.o. z Bani  
za kwotę brutto 5 800,00 zł; 

4. na terenie gminy Trzcińsko Zdrój – AGROVERDE Sp. z o.o.  
z Bani za kwotę brutto 5 850,00 zł. 

5. na terenie gminy Stare Czarnowo – Firmie Handlowo-Usługowej 
„EMA” Emilia Rulewicz z Pyrzyc za kwotę brutto 2 180,00 zł. 

6. na terenie gminy Widuchowa – Firmie Handlowo-Usługowej 
„EMA” Emilia Rulewicz z Pyrzyc za kwotę brutto 3 550,00 zł. 

7. na terenie gminy Gryfino – Firmie Handlowo-Usługowej „EMA” 
Emilia Rulewicz z Pyrzyc za kwotę brutto 7 260,00 zł. 

8. na terenie gminy Chojna - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. z Chojny za kwotę brutto 6 560,00 zł. 

9. na terenie gminy Moryń - Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Moryniu za kwotę brutto 4 680,00 zł. 

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

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r.  
– Wydziału „ZD”  (druk nr 12/163). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia 
planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60014-
Drogi publiczne powiatowe o kwotę  12 685,00 zł na zadanie „Budowa 
tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza 
odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój”,  przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wydatków o tę kwotę na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego m.in. przebudowa i modernizacja dróg stanowiących trasy 
dojazdowe do szkół, w tym dokumentacja techniczna”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 
 
Posiedzenie opuścił Wicestarosta Gryfiński – Jerzy Miler. 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.  
 
O godzinie 11.45 Przewodniczący Wojciech Konarski ogłosił 10 minutową 
przerwę w obradach. 
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Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty na realizację zadania 
publicznego w trybie pozakonkursowym (druk nr 5/163). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie postanowił 
negatywnie rozpatrzeć ofertę Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego 
Ducha w Moryniu na realizację zadania publicznego w trybie 
pozakonkursowym pn. „Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB” 
(ze względu na ograniczone środki finansowe), jednocześnie postanowił 
dofinansować w/w zadanie w ramach promocji powiatu do wysokości 
3 000,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
 – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
14. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2018 r. (druk nr 13/163). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 2 332,65 
zł, w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
w kwocie 1 931,18 zł oraz w dziale 855-Rodziana w kwocie 1 074,01 zł, 
(razem 5 337,84 zł) z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego pracowników. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 15/163). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-
Technika o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków na energię  
w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 16/163). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną opinię  
na dokonanie zmian w planie wydatków jednostki na 2018 r., 
polegających na zmniejszeniu w dziale 854–Edukacyjna opieka 
wychowawcza rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 
110 000,00 zł,  przy jednoczesnym zwiększeniu środków w dziale 801–
Oświata i wychowanie rozdział 80115–Technika w wysokości  
70 000,00 zł i rozdziale 80117–Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 
40 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 17/163). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną opinię  
na zwiększenie w planie dochodów i wydatków jednostki w obrębie 
działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty 
i bursy szkolne o kwotę 5 525,16 zł w związku z otrzymaniem  
od Towarzystwa Ubezpieczeniowego STU ERGO Hestia S.A. 
odszkodowania  za powstałe szkody, do których doszło na skutek 
obfitego opadu deszczu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 18/163). 

 
Na wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  dokonanie 
zmian w planie wydatków budżetu w dziale 853-Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Pozostała działalność  
na kwotę 43 410,00 zł w związku z realizacją projektu „Kreatywni  
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na co dzień”, z tytułu zryczałtowanych kosztów pośrednich związanych 
z obsługą projektu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 19/163). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną opinię  
na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu w dziale 801-
Oświata i wychowanie, rozdział 80195-Pozostała działalność o kwotę  
23 360,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego 
„Krąży, krąży złoty pieniądz” finansowanego ze środków Narodowego 
Banku Polskiego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków i dochodów 
budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 20/163). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną opinię  
na zwiększenie planu dochodów i wydatków  w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne  
o kwotę 10 000,00 zł w związku z wnoszeniem opłat za korzystanie  
z mediów przez wykonawcę robót budowlanych Zakładu Aktywności 
Zawodowej. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków i dochodów 
budżetowych na 2018 r. (druk nr 21/163). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną opinię  
na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu w dziale 853-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-
Pozostała działalność o kwotę 43 410,00 zł w związku z realizacją 
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projektu „Kreatywni na co dzień”, z tytułu zryczałtowanych kosztów 
pośrednich związanych z obsługą projektu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
22. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. 
(druk nr 22/163). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85202-
Domy pomocy społecznej na kwotę 49 122,00 zł  na zabezpieczenie 
środków pieniężnych z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu umów 
zleceń w 2018 roku. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 23/163). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną 
opinię na zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403-Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację projektu „Z rowerem za pan brat” w ramach wsparcia 
finansowego udzielonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży, w tym środki w wysokości 200,00 zł na wkład własny 
pochodzić będą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
24. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 24/163). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną 
opinię na zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403-Specjalne ośrodki 
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szkolno-wychowawcze o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację projektu „Zajęcia fotograficzne” w ramach wsparcia 
finansowego udzielonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży, w tym środki w wysokości 200,00 zł na wkład własny 
pochodzić będą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
25. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 25/163). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną 
opinię na zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403-Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację projektu „Warsztaty wielkanocne” w ramach wsparcia 
finansowego udzielonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży, w tym środki w wysokości 200,00 zł na wkład własny 
pochodzić będą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 26/163). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk 
nr 27/163). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

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

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: 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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie przyjął 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”. 
 
28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z: 

1. Pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie z dnia 15 marca 2018 r. dot. wykonania decyzji Zarządu 
Powiatu z dnia 23 listopada 2017 r. w/s wkładu własnego do zakupu 
mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami III”.  

2. Informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie z dnia 15 marca 2018 r. dot.  uczestnika Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju 
Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. 

3. Pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego z dnia 8 marca 2018 r. informującym  
o pozytywnym wyniku oceny i wyborze do dofinansowania projektu 
nr RPZP.05.04.00-32-0005/17 pn. Przebudowa ulicy 1 Maja  
w Gryfinie oraz wzywające do złożenia dokumentów niezbędnych 
do zawarcia umowy o dofinansowanie. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 163/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________ 
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