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Protokół nr 168/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 26 kwietnia 2018 r. w godz. od 930 do 1550 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 p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
dot. podpisania umowy nr AS3/000030/16/D w sprawie realizacji pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” (druk nr 13a/168). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad –  
zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 167/V/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

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

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
(druk nr 1/168). 

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

Agnieszka Turek. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w Gryfinie  
w sprawie zatrudnienia 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 585/2018 w sprawie 
zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie (tj. pani Bożeny Stawiarskiej z dniem 26 kwietnia 2018 r.). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
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działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk  
nr 2/168). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 586/2018 w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
Członkom Zarządu Powiatu została przedstawiona Dyrektor Zakładu Aktywności 

Zawodowej – Ewa Urbańska. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Sekretarz Powiatu – Barbara Rawecka. 
 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s wyrażenia zgody na likwidację zużytych składników majątku 
ruchomego (druk nr 3/168). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, opinią Naczelnika Wydziału „OR”  
i ekspertyzą techniczną, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na likwidację składników majątku ruchomego znajdujących się  
na terenie jednostki, zgodnie z protokołem dnia 4 kwietnia br.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych 
składników majątku ruchomego (druk nr 4/168). 
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 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie, opinią Naczelnika Wydziału „OR”  
i ekspertyzami technicznymi, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych przez 
jednostkę, zgodnie z protokołem nr 1/2018 dnia 20 marca br.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji  

– Agnieszka Turek. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Utrzymanie ulic powiatowych na 
terenie miasta Gryfino” (druk nr 5/168). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami – 

Marzena Wieczorek. 
 

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. 
„Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino”, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził na ww. zadanie wybór Wykonawcy  
tj. firmy Usługowo-Handlowej „ELWI” z Gryfina z oferowaną kwotą 
268 337,08 zł brutto (w 2018 r. – 150 000,00 zł brutto, w 2019 r. – 
118 337,08 zł brutto). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod numerem 
sprawy ZD.272.10.2018.MW. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami –  
Marzena Wieczorek. 

 
6. 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. „Budowa 
rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz  
z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód 
jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. 
Orzechów gm. Cedynia. Etap I - prace melioracyjne” 
(druk nr 6/168). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych  - Andrzej Krzemiński. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Budowa rurociągu melioracji 
wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie 
spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. 
Orzechów gm. Cedynia. Etap I - prace melioracyjne”, do której 
wprowadził poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem 
i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. 
Orzechów gm. Cedynia. Etap I - prace melioracyjne” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 587/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa rurociągu 
melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją 
nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę 
nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia. Etap I - prace melioracyjne”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych pod numerem sprawy RI.2720.06.2018.SD. 
 

7. 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 18/168). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie,  
w rozdziale 85395-Pozostała działalność, planu wydatków 
majątkowych na zadanie pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności 
Zawodowej” o kwotę 20 000,00 zł na finansowanie dostaw energii 
elektrycznej bezpośrednio z sieci o określonych parametrach  
na rozpoczęcie rozruchu zainstalowanych urządzeń oraz wykonania 
pomiarów instalacji elektrycznej, przy jednoczesnym rozwiązaniu 
rezerwy inwestycyjnej.  
 Jednocześnie w ww. rozdziale zwiększa się wydatki bieżące  
na zapewnienie dostaw energii elektrycznej, po oddaniu do 
użytkowania ZAZ w wysokości 15 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu rezerwy ogólnej.   
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i  „FK”. 
 

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

 
8. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w/s 

zapoznania się z protokołem z kontroli pozaplanowej, doraźnej 
przeprowadzonej w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Szczecinie oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego  
do kierownika jednostki i Naczelnika Wydziału „OŚ” Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 7/168). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Kierownik Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego – Edyta Szturo. 
 

Po zapoznaniu się z protokołem Kierownika Referatu Kontroli  
i Audytu Wewnętrznego, znak: KA.1711.1.2018 z dnia 27 marca  
2018 r., z kontroli doraźnej, pozaplanowej przeprowadzonej w Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie w dniach  
12-16 stycznia 2018 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania 
udzielonych przez Powiat Gryfiński dotacji, w tym prawidłowości 
ewidencjonowania i użytkowania zakupionego sprzętu z dotacji, 
Zarząd jednogłośnie skierował wystąpienie pokontrolnego  
do kierownika kontrolowanej jednostki oraz Naczelnika Wydziału 
„OŚ”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi „KA”. 
 
W tym momencie posiedzenie opuściła Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – 

Edyta Szturo. 
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
diagnozy potrzeb edukacyjnych dla Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk nr 8/168). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chojnie – Małgorzata Limanówka. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnozy 

potrzeb edukacyjnych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 588/2018 w sprawie 
zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych dla Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, opracowaną w związku z ubieganiem 
się o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe 
– inwestycją w przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  
Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół 
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 
 Jednocześnie Zarząd zasugerował uzupełnienie Diagnozy potrzeb 
edukacyjnych o przeprowadzenie ankiet wśród potencjalnych 
pracodawców w zakresie ich oczekiwań względem absolwentów oraz 
dołączenie uzupełnionego dokumentu do składanego wniosku  
o dofinansowanie przedmiotowego projektu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 
i Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie – Małgorzata Limanówka. 

 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

koncepcji projektu pn. „Wykwalifikowany logistyk” planowanego 
do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 9/168). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie – Joanna Mendrygał-Para. 

. 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Wykwalifikowany logistyk” planowanego do realizacji  
w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie. Jednocześnie wprowadził zmianę do Diagnozy potrzeb 
edukacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dla 
zawodu technik logistyk, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Wykwalifikowany logistyk” planowanego do realizacji 
w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wraz ze zmianą. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 589/2018 w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Wykwalifikowany logistyk” 
planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, wyrażając zgodę na udział 
jednostki – jako partnera w projekcie przygotowywanym przez firmę 
EURO Capital Doradztwo Gospodarcze, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół 
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 
i Wydziałowi „EK”. 
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 10/168). 
 
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 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.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 590/2018 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, do podejmowania wszelkich 
czynności w imieniu Powiatu Gryfińskiego - jako partnera w projekcie 
przygotowywanym przez firmę EURO Capital Doradztwo 
Gospodarcze pn. „Wykwalifikowany logistyk", w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, 
Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 
i Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie – Joanna Mendrygał-Para. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki 
dot. podpisania umów o udzielenie dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach (druk nr 11/168). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów  
o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach z: 

1) Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Antoniego w Brwicach 
na wykonanie zadania pn. „Usunięcie awarii uszkodzonego 
dachu na kościele pw. Św. Antoniego w Brwicach” (umowa nr 
3/EK/18 o udzielenie dotacji celowej w kwocie 19 500,00 zł  
z terminem realizacji zadania do dnia 15 lipca 2018 r.); 

2) Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy  
na wykonanie zadania pn. „Wymiana drzwi bocznych (portal 
północny) do kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła  
w m. Dołgie” (umowa nr 4/EK/18 o udzielenie dotacji celowej  
w kwocie 7 500,00 zł z terminem realizacji zadania do dnia  
31 października 2018 r.); 

3) Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Królowej Pokoju  
w Siekierkach na wykonanie zadania pn. „Remont elewacji 
kościoła filialnego w Starej Rudnicy” (umowa nr 5/EK/18  
o udzielenie dotacji celowej w kwocie 10 500,00 zł  
z terminem realizacji zadania do dnia 30 listopada 2018 r.);  
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4) Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Wspomożenia Wiernych  
w Baniach na wykonanie zadania pn. „Remont wieży kościoła 
pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach” (umowa  
nr 6/EK/18 o udzielenie dotacji celowej w kwocie 12 500,00 zł  
z terminem realizacji zadania do dnia 30 września 2018 r.);  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki 
dot. dofinansowania eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (druk nr 12/168). 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 2 000,00 zł eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbędą się  
w dniu 10 maja br. w Zielinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 
 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki 
dot. dofinansowania Powiatowych obchodów Dnia Strażaka (druk 
nr 13/168). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 2 000,00 zł Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, które 
odbędą się w dniu 18 maja br. w Kołbaczu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

– Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

15. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. podpisania umowy nr AS3/000030/16/D w sprawie 
realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (druk  
nr 13a/168). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy nr AS3/000030/16/D w sprawie realizacji 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, o ile zajdzie 
konieczność terminowa, po wcześniejszym uzyskaniu wyjaśnień od 
Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie w sprawie zmiany 
terminu zawarcia umowy w zakresie przyznania I transzy środków  
na realizację programu. 

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

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

16. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki oraz 
planu wydatków Starostwa Powiatowego oraz podpisanie aneksu  
nr 10 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r.  
o zlecenie realizacji zadania publicznego (druk nr 14/168). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmiany planu 
finansowego dochodów jednostki, planu wydatków Starostwa 
Powiatowego oraz podpisania aneksu nr 10 do umowy  
nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r. o zlecenie realizacji 
zadania publicznego, a także z opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd  
ze względu na błędy merytoryczne i formalne rozpatrzył go negatywnie 
i skierował pismo do Dyrektora jednostki w tym zakresie. 

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

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2018 r. (druk nr 15/168). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu 
finansowego wydatków jednostki na 2018 r., a także z opinią 
Skarbnika Powiatu, Zarząd ze względu na jego przedwczesne złożenie 
rozpatrzył go negatywnie i skierował pismo do Dyrektora jednostki  
w tym zakresie. 

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

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2018 r. (druk nr 16/168). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz opinią Kierownika 
Referatu Informatyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85218 – 
Powiatowe centra pomocy rodzinie, planu finansowego wydatków 
jednostki na 2018 r. o kwotę 19 961,00 zł, w związku z koniecznością 
przeprowadzenia procesu modernizacji środowiska informatycznego 
celem zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w jednostce 
na skutek wdrożenia przepisów regulujących ochronę danych 
osobowych. Środki finansowe będą pochodzić z rezerwy ogólnej  
i inwestycyjnej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
O godz. 1300 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, 
która trwała do godz. 1310. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 
 

19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s zmian w harmonogramie wydatków jednostki na 2018 r. (druk 
nr 17/168). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie w sprawie zmian w harmonogramie wydatków 
jednostki na 2018 r., a także z opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd  
z przyczyn formalno-prawnych rozpatrzył go negatywnie i skierował 
pismo do Dyrektora jednostki w tym zakresie. 
 

20. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków jednostki  
na 2018 r. (druk nr 19/168). 

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie transzy 
środków w czerwcu o 6 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu 
transzy w styczniu o 6 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
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21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 20/168). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Chojnie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie transzy w kwietniu 
o 60 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy we wrześniu  
i październiku po 30 000,00 zł. 

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

 
22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 21/168). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków projektu „Poszukiwani wykwalifikowaniu”  
w rozdziale 85395-Pozostała działalność w wysokości 583,02 zł z tytułu 
zakupu środków dydaktycznych i książek, w związku ze zmianą 
proporcji źródła finansowania – środki UE-EFS 95,23% (§ 4247)  
i środki z dotacji krajowej 4,77% (§ 4249). 

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

 
23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 22/168). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w dziale 801-Oświata i wychowanie poprzez 
zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 874,78 zł na zakup 
usług pozostałych z przeznaczeniem na opłacenie kosztów Prezesa 
Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, przy 
jednoczesnym rozwiązaniu rezerwy ogólnej. 

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

 
24. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki 
oraz zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2018 r. (druk nr 23/168). 
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Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd wyraził zgodę na zmniejszenie planowanych 
wydatków pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2017” o kwotę  
11 372,87 zł, w rozdziale 85395-Pozostała działalność, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na dokonanie zwrotu niewykorzystanych płatności bieżących  
i majątkowych do PFRON.    

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

 
25. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 24/168). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie  wyraził 
zgodę na zwiększenie transzy środków w kwietniu o 12 960,00 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transzy w lutym o tę kwotę. 

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

 
26. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 25/168). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, poprzez 
zwiększenie o kwotę 1 369,46 zł  wynagrodzeń bezosobowych i składek 
ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 
składek na Fundusz Pracy i zakup usług pozostałych, ujętych  
w planowanych wydatkach realizowanego projektu „Krąży, krąży 
złoty pieniądz”. 

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

 
27. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania bilansu z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. 
(druk nr 26/168). 
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Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie przyjął  
i podpisał bilans z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 r. 
sporządzony na dzień 31.12.2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

28. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania łącznego sprawozdania 
finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2017 r. (druk nr 27/168). 
 
Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd podpisał łączne 

sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2017 r.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 
O godz. 1345 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach  
do czasu zakończenia XXXIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  
O godz.1535 wznowiono obrady. 
 
29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2018 rok (druk nr 28/168). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
  

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w Gryfinie  
zmieniający uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 591/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

30. 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 
29/168). 
 
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. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu 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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 592/2018 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”. 

 
31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w/s harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 30/168). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 rok. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w Gryfinie  
zmieniający uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 593/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
32. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd odpowiedział na pismo Prezesa Zarządu Domu Lekarskiego S.A. z dnia  
4 kwietnia 2018 r. dot. rozważania możliwości nabycia przez Powiat Gryfiński  
od Domu Lekarskiego S.A. udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie   
Sp. z o.o. (1/168). 
 

Zarząd zapoznał się z: 
- pismem p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, znak: 
PCPR.0602.41.2018.MJ z dnia 17 kwietnia dot. Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020 (2/168); 
- zawiadomieniem wydanym z upoważnienia Starosty Gryfińskiego przez Naczelnika 
Wydziału Architektury i Budownictwa, znak: AB.6740.4.71.2018.AS z dnia  
24 kwietnia 2018 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia 
pozwolenia na budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie (3/168); 
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- informacją Zastępcy Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury, znak: 
GDK/PSEK/117/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., dot. gminnych uroczystości 
upamiętniających Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja oraz Międzynarodowy 
Dzień Zwycięstwa. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 168/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 168/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 26 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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