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Protokół nr 166/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 12 kwietnia 2018 r. w godz. od 900 do 1200 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 wprowadzono: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania wniosku 
o przyznanie w 2018 roku dotacji celowej, w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej, dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Jaśminowej  
w Żórawkach” (druk nr 4a/166) (porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 165/V/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

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

umowy o pracę z Panią Różą Kozieł Dyrektorem Centrum Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie (druk nr 1/166). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 
Agnieszka Turek.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy  

o pracę z Panią Różą Kozieł Dyrektorem Centrum Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
rozwiązania umowy o pracę z Panią Różą Kozieł Dyrektorem Centrum Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 576/2018 w sprawie 
rozwiązania umowy o pracę z Panią Różą Kozieł Dyrektorem Centrum 
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru na 
stanowisko dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie (druk nr 2/166). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru na stanowisko 

dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
naboru na stanowisko dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 577/2018 w sprawie naboru 
na stanowisko dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” (druk 
nr 3/166). 

 
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. „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” (na 
odcinku Trzcińsko-Zdrój – Antoniewice o dł. 750 m.b.), Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy  
tj. firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za 
kwotę 1 054 566,40 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 RI.272.5.2018.MW 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przeprowadzonego  
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w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice” 
(druk nr 4/166). 

 
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. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-
Zdrój – Warnice” (na odcinku Wilcze - Żelechowo o dł. 1 230 m.b.), 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 
Wykonawcy tj. firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą  
w Myśliborzu za kwotę 1 064 775,26 zł brutto (finansowanie: w 2018 r. 
– kwota 987 878,41 zł;  w 2019 r. – kwota 76 896,85 zł). Umowa na 
realizację przedmiotowej inwestycji może zostać podpisana po 
podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmiany WPF 
Powiatu Gryfińskiego.    

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod  
nr sprawy RI.272.8.2018.MW 

 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania wniosku o przyznanie w 2018 roku dotacji celowej, 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej, dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy 
Jaśminowej w Żórawkach” (druk nr 4a/166). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie wniosku  
o przyznanie w 2018 roku dotacji celowej, w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, dla inwestycji 
pn. „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
– Arkadiusz Durma. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia zaproszenia do 
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składania ofert na realizację akcji profilaktyczno-medycznej  
pn. „Biała Sobota” (druk nr 5/166). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie zatwierdzając treść zaproszenia do składania ofert na 
realizację na terenie Powiatu Gryfińskiego akcji profilaktyczno – 
medycznej pod nazwą „Biała sobota”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do 
umowy nr 11/RI/17 zmniejszającego wartość umowy na podstawie 
zaakceptowanych protokołów konieczności nr 1-7 w toku inwestycji 
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy 
Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” (druk 
nr 6/166). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po wcześniejszym zaakceptowaniu 
protokołów konieczności nr 1-7  wykonania robót dodatkowych, 
zaniechanych i zamiennych podczas inwestycji pn. „Przebudowa  
i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91  
w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 11/RI/17 z dnia 
6 lipca 2017 r. z firmą FBR „BRUKPOL-2” Andrzej Szyłow z Żabnicy, 
gdzie zmniejsza się wartość umowy  o kwotę 193 978,79 zł brutto.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 7/166). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie”. 

 
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. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 578/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy ZD.2720.05.2018.SD. 
 

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

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

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie oraz umowy 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie 
dofinansowania 10% kosztów działalności warsztatów terapii 
zajęciowej (druk nr 8/166). 

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

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów:  

• między Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
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w Gryfinie w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności 
warsztatu terapii zajęciowej; 

•  między Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie 
dofinansowania 10% kosztów działalności warsztatu terapii 
zajęciowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

10. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. rozpatrzenia projektu umowy ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Goszkowie  
w sprawie dofinansowania ze środków PFRON działalności 
warsztatu terapii zajęciowej oraz umowy z Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Gryfinie w sprawie dofinansowania  
ze środków PFRON działalności warsztatu terapii zajęciowej (druk 
nr 9/166). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów:  
• między Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Gryfinie w sprawie dofinansowania ze środków PFRON 
działalności warsztatu terapii zajęciowej; 

• między Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie 
dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatu 
terapii zajęciowej. 

•  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. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s dofinansowania w ramach promocji powiatu 
konkursów plastycznych organizowanych przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie (druk nr 10/166). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę 
na dofinansowania w ramach promocji powiatu w kwocie 650,00 zł 
organizacji dwóch konkursów plastycznych: 

• Konkurs „Żeby zdrowe zęby mieć…” – kwota 300,00 zł; 
• Konkurs „Trzymaj formę aktywnie i Zdrowo” – kwota 

350,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2018 roku (druk nr 11/166). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2018 roku, do którego 
wprowadzono poprawki. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w 2018 roku wraz z poprawkami? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 579/2018 w sprawie 
rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2018 roku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s dofinansowania dwóch wydarzeń kulturalnych 
realizowanych przez Fundację im. Stanisława Pomian-Srzednickiego 
z siedzibą w Łodzi na terenie Gminy Stare Czarnowo (druk  
nr 12/166). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Powiatu Gryfińskiego – Arkadiusz Łysik. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyk, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dofinansowanie do kwoty 2 500,00 zł, w ramach środków finansowych 
na promocję powiatu, realizacji dwóch wydarzeń kulturalnych - 
spektakli słowno-muzycznych, realizowanych przez Fundację  
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im. Stanisława Pomian-Srzednickiego z siedzibą w Łodzi na terenie 
Gminy Stare Czarnowo. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Powiatu Gryfińskiego – Arkadiusz Łysik. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
koncepcji projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – 
inwestycją w przyszłość!” (druk nr 13/166). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Dyrektora ZSP w Chojnie – 

Małgorzata Limanówka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją  
w przyszłość!”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 581/2018 w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Inwestycja w kształcenie 
zawodowe – inwestycją w przyszłość!”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie (druk nr 14/166). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie. 

 
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 582/2018 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
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Ponadgimnazjalnych w Chojnie (dot. realizacji projektu  
pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściły: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Zastępca Dyrektora ZSP w Chojnie – Małgorzata 

Limanówka. 
 

16. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. aprobaty do podwyższenia 
wynagrodzeń zasadniczych w jednostkach organizacyjnych powiatu 
w 2018 r., 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 budowlanego (druk nr 15/166). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż ze względu na upływ czasu 

przedmiot wniosku (dot. aprobaty do podwyższania wynagrodzeń 
zasadniczych w jednostkach organizacyjnych powiatu w 2018 r., 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) który 
się zdezaktualizował, zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania 
pisma kierowanego do jednostek  organizacyjnych powiatu, gdzie 
wprowadza się obowiązek składania comiesięcznych informacji  
o wysokości oszczędności związanych z wykorzystaniem funduszu płac 
i pochodnych oraz powstałych tzw. „oszczędności” wg. ustalonego 
wzoru. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego na 2018 r. – Wydziału „RI”, w związku z realizacją 
zadania pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej” (druk  
nr 16/166). 

 
Zarząd pozytywnie w części zaopiniował wniosek Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, gdzie 
zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85395-Pozostała 
działalność o 48 975,86 zł z tytułu zryczałtowanych kosztów pośrednich 
związanych z obsługą projektu „Przebudowa i zmiana sposobu 
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użytkowania budynków przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład 
Aktywności Zawodowej”. W rozdziale tym, zmniejsza się  
o 730 126,54 zł plan dochodów budżetu z tytułu dofinansowania 
środkami UE projektu w związku z jego zawyżeniem (na etapie 
planowania liczono w sposób procentowy od planowanych wydatków; 
jest plan dochodów 3 158 101,90 zł zamiast 2 427 975,36 zł). Planowane 
dofinansowanie (bieżące i majątkowe) projektu ze środków RPO 
w latach 2017 – 2018 wynosi ogółem -  4 363 622,51 zł, w tym zaliczka 
w 2017 r. – 1 935 647,14 zł i w 2018 r. – 2 427 975,36 zł. 

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

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  
w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 r. – Wydziału 
„ZD” (druk nr 17/166).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem  Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dokonanie zmian  
w planie wydatków majątkowych w dziale 600-Transport i łączność, 
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe poprzez zmniejszenie 
zadania pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach 
przejazdów szkolnych, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne” 
o kwotę  420 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu zadania 
„Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” o kwotę  
370 000,00 zł i zadania „Roboty drogowe w gminie Mieszkowice 
(przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)” o kwotę  
50 000,00 zł.  

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

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 r. 
– Wydziału „ZK” (druk nr 18/166). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa  
w wysokości 959,60 zł zmniejszając wynagrodzenia bezosobowe  
i pochodne od nich naliczane na rzecz zwiększenia planowanych 
wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”  
i „FK. 
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20. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie 
w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 19/166). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 71015-Nadzór 
budowlany w wysokości 262,44 zł poprzez zmniejszenie planu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zwiększenie wynagrodzeń 
osobowych członków korpusu służby cywilnej.  

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

21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 20/166). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się przeniesienia 
planowanych wydatków w wysokości 1 000,00 zł poprzez zwiększenie 
planu różnic kursowych w rozdziale 80195-Pozostała działalność, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu usług pozostałych  
w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące w związku z realizacją 
projektów z udziałem środków unijnych w walucie EURO. 

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

22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 21/166). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403-Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze o kwotę 1 509,45 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie kosztów wyjazdu wychowanków do Nidzicy w związku  
z zakwalifikowaniem się na Mistrzostwa Europy IDCD w Warcabach 
64-polowych w dniach 07-15.05.2018 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 22/166). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków  w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403-Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze o kwotę 5 904,00 zł z przeznaczeniem na 
usunięcie awarii stacji stabilizacji ciśnienia w kotłowni gazowej 
(zobowiązuje się Dyrektora jednostki do przedstawiania rozliczenia 
kosztów usunięcia awarii oraz w przypadku niewykorzystania 
przekazanych środków, należy je zwrócić do budżetu powiatu  
w 2018 r.). 

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

24. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. sporządzenia sprawozdań 
budżetowych oraz z operacji finansowych przez kierowników 
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i kierowników 
powiatowych jednostek budżetowych, złożonych Zarządowi Powiatu 
za okresy sprawozdawcze IV kwartał 2017 r., a także przesłanki 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych (druk nr 23/166). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  

dot. sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz z operacji 
finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego i kierowników powiatowych jednostek budżetowych, 
złożonych Zarządowi Powiatu za okresy sprawozdawcze IV kwartał 
2017 r., a także przesłanki naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Kierownika Referatu 
Kontroli i Audytu do zbadania sprawy i przedstawienia wniosku  
w tym zakresie.  

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

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 
powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk  
nr 24/166). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 580/2018 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Brak. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 166/V/2018. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
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