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Protokół nr 167/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 19 kwietnia 2018 r. w godz. od 930 do 1330 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: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
porozumień z gminami w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miast (druk nr 14/167). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad –  
zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 166/V/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 
2017 (druk nr 1/167). 

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

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 
Gryfińskim za rok 2017. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2017 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  
w Powiecie Gryfińskim za rok 2017. 
 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. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 
nauczanie indywidualne uczennicy klasy I technikum zawodowego 
(druk nr 2/167). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz orzeczeniem  
Nr 47/2017/2018 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne 
uczennicy klasy I technikum zawodowego w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi szkoły  
i Wydziałowi „EK”.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia 

Powiatu Gryfińskiego do Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 
„Aktywna tablica” (druk nr 3/167). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 
„Aktywna tablica”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 583/2018 w sprawie 
przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na 
lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na  
2018 r. (druk nr 4/167). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, gdzie w dziale 853-Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała 
działalność zwiększą się planowane wydatki o 70 688,17 zł na realizację 
projektu „Kreatywni na co dzień” w związku z ich niewydatkowaniem 
w roku ubiegłym na zadania objęte harmonogramem projektu. 
Jednocześnie, zwiększa się dochody w tym rozdziale o 8 905,58 zł z 
tytułu zwrotu dotacji na przedmiotowy projekt przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Szczecinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 
r. (druk nr 5/167). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu wydatków: 

• w rozdziale 80115- Technika o kwotę 18 647,10 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych 
nauczycieli, pracowników obsługi, odpraw emerytalnych dla 
pracowników obsługi, przy jednoczesnym rozwiązaniu 
rezerwy celowej budżetu powiatu z zakresu zadań oświaty  
i wychowania; 

•  w rozdziale 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 
30 700,80 zł, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowe  
w postaci nagród jubileuszowych i odpraw, przy 
jednoczesnym rozwiązaniu rezerwy celowej budżetu powiatu 
z zakresu zadań edukacyjnej opieki wychowawczej. 

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

w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 6/167). 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie o zwiększenie planu wydatków 
budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195-
Pozostała działalność o 4 499,63 zł z tytułu realizacji projektu  
pn. „Struggle Against Violent Extremism”. Powyższą zmianę należy 
uwzględnić łącznie z innymi zmianami związanymi z tym projektem.  

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

w/s zmniejszenia w planie finansowym jednostki na 2018 r.  
w związku ze zmianą wysokości przyznanego dofinansowania na 
realizację projektu pt. „Struggle Against Violent Extremism” (druk  
nr 7/167). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie o zmniejszenie planu dochodów 
budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195-
Pozostała działalność o 15 390,41 zł z tytułu realizacji projektu  
pn. „Struggle Against Violent Extremism” (zmniejszenie 
dofinansowania strony tureckiej). Powyższą zmianę należy uwzględnić 
łącznie z innymi zmianami związanymi z tym projektem.  

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

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 8/167). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków na 
realizację projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”   
o 31 228,73 zł, w związku ze zwrotem środków niewydatkowanych na 
zadania objęte harmonogramem tego projektu w 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia w planie dochodów jednostki na 2018 r. (druk  
nr 9/167). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, gdzie zwiększa się plan dochodów  
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w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy o 21 000,00 zł, z tytułu 
opłat za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz 
rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemca 
i o 1 003,19 zł z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. - Wydziału „RI” (druk  
nr 10/167). 

 
Zarząd pozytywnie 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 pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynków przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład 
Aktywności Zawodowej”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „FK”. 
 
11. 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 11/167). 

 
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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 584/2018 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”. 
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12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 12/167). 

 
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 – 5 osób, 
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”. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk 
nr 13/167). 

 
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 – 5 osób, 
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”. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

podpisania porozumień z gminami w sprawie powierzenia zadań 
zarządcy dróg powiatowych na terenie miast (druk nr 14/167). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 
Arkadiusz Durma. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumień z gminami  
w sprawie powierzenia gminom zadań zarządcy dróg powiatowych na 
terenie miast i miejscowości: 
• z Gminą Cedynia na terenie miasta Cedynia w okresie od  

1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. za kwotę 30 400,00 zł. 
• z Gminą Chojna na terenie miasta Chojna w okresie od 1 kwietnia 

2018 r. do 31 marca 2019 r. za kwotę 102 360,00 zł.  
• z Gminą Moryń na terenie miasta Moryń w okresie od 1 kwietnia 

2018 r. do 31 marca 2019 r. za kwotę 48 000,00 zł, 
• z Gminą Trzcińsko-Zdrój na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój  

w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. za kwotę  
44 160,00 zł, 

• z Gminą Mieszkowice na terenie miasta Mieszkowice w okresie  
od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. za kwotę 45 400,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 
 
15. Bieżąca działalność Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Inspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 
 

Zarząd odbył spotkanie z Prezesem Zarządu Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie Sp. z o.o. Panem Grzegorzem Bogdanowiczem oraz 
Dyrektorem ds. medycznych Panią Dorotą Rydzewską-Bujel na temat 
spraw bieżących szpitala. 

 
W tym momencie posiedzenie  opuścił Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
- protokołem nr 3/2018 posiedzenia Rady Nadzorczej Sp. Szpital Powiatowy  
w Gryfinie z dnia 28.03.2018 r. (1/167); 
- pismem Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. dot. sytuacji 
kadrowej w Oddziale Wewnętrznym (2/167); 
- postanowieniem nr PS-N-EP/602-3/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego dot. wydania opinii o wpływie niespełniania wymagań ustawy  
o działalności leczniczej na bezpieczeństwo pacjentów (3/167) 
- pismem Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, znak: 
WSOZ-VII-POZ.425.2018 S00013.JK, z dnia 13.04.2018 r. dot. profilaktycznych 



 8 

programów zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców na terenie 
powiatu gryfińskiego (4/167).  
- projektem porządku obrad XXXIX sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 
26 kwietnia 2018 r. (5/167). 
 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 167/V/2018. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2018 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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