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Protokół nr 169/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 10 maja 2018 r. w godz. od 900 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 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
dot. podpisania umowy z Gminą Gryfino w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  
z przeznaczeniem dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie na dofinansowanie 
zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (druk nr 5a/169) 
(porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 168/V/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na: „Wykonanie kosztorysu 
inwestorskiego na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (1/169). 

 
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 rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie pn. „Wykonanie kosztorysu 
inwestorskiego na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” tj. firmy Biuro Obsługi 
Budownictwa „Zdolińscy” z Białogardu z oferowaną ceną – 1 500,00 zł 
brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych pod nr sprawy RI.2721.01.2018.SD. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru ofert na zadanie pn. „Budowa 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna” (druk nr 2/169). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór wykonawców na zadanie pn. „Budowa 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna” tj.  

• na I część zamówienia ofertę Wykonawcy MAGIC GARDEN  
Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość, z oferowaną ceną 
w wysokości 24 600,00 zł brutto oraz 5 letnim terminem 
gwarancji; 

• na II część zamówienia ofertę Wykonawcy Józef Kozłowski, 
Tychowo 16, 76-100 Sławno, z oferowaną ceną w wysokości  
42 779,40 oraz 5 letnim terminem gwarancji. 

Jednocześnie na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 lit a) Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru 
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 
pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 396), Zarząd jednogłośnie 
odrzucił oferty następujących Wykonawców: 

• w I część zamówienia: Radosław Szymanowski BODY WORKS 
OUTDOOR FITNESS ul. Płk W. Beliny-Prażmowskiego 41,  
01-492 Warszawa (Wykonawca nie załączył prawidłowych 
dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie 
wiedzy i doświadczenia); 

• w II część zamówienia: Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał, 
Papowo Toruńskie, ul. Tęczowa 14, 87-148 Łysomice 
(Wykonawca nie załączył prawidłowych dokumentów na 
potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy  
i doświadczenia). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych pod nr sprawy RI.2721.02.2018.SD. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego,  
w sezonie 2018/2019 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 3/169). 
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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. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego, w sezonie 2018/2019 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”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził  
wybór Wykonawców: 
- na zadanie nr I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa – 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD z Wełtynia  
z oferowaną kwotą 151 442,70 zł brutto; 
- na zadanie nr II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój –  
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD z Wełtynia  
z oferowaną kwotą 175 583,80 zł brutto; 
- na zadanie nr III – gminy Mieszkowice, Moryń i Cedynia – AGRO 
VERDE Sp. z o.o. z Bani z oferowaną kwotą 159 753,75 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 ZD.272.9.2018.MW. 
 

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

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Cechu Rzemiosł Różnych  
i Przedsiębiorców w Gryfinie o dofinansowanie udziału 
przedsiębiorców w targach „Inkontakt” 2018 w Schwedt (druk  
nr 4/169). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 3 000,00 zł udziału przedsiębiorców z terenu Powiatu 
Gryfińskiego w targach INKONTAKT w Schwedt, które odbędą się  
w dniach 2-3 czerwca br. oraz podpisał umowę z Cechem Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie w tym zakresie. Jednocześnie 
Zarząd zaznaczył, iż w kolejnych edycjach udział podmiotów nie 
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powinien być różnorodny, natomiast powinien zawierać temat wiodący 
 (np. fryzjerstwo plus udział zespołu regionalnego). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zasad udzielania 

dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na 
terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 5/169). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie 
powiatu gryfińskiego, do którego wprowadzono poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na 
terenie powiatu gryfińskiego wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 594/2018 w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym 
działającym na terenie powiatu gryfińskiego  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania umowy z Gminą Gryfino w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Gryfińskiego z przeznaczeniem dla Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie 
na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych (druk nr 5a/169).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Konsultant w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marcin Bołbot. 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy z Gminą Gryfino w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  
z przeznaczeniem dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie na 
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dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

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

 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy 
nr PCPR.MB.4360.0037.2018 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie 
zwiększenia kadry o 0,5 etatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej  
w Gryfinie (druk nr 6/169).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie 
Aneksu do umowy nr PCPR.MB.4360.0037.2018 z dnia 18.04.2018 r.  
w sprawie zwiększenia kadry o 0,5 etatu w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie, Zarząd zobowiązał Dyrektora do jego 
uzupełnienia i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2018 r. oraz 
naboru na członków komisji konkursowej (druk nr 7/169). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
i organizacjom pozarządowym w 2018 r. oraz naboru na członków 
komisji konkursowej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom 
pozarządowym w 2018 r. oraz naboru na członków komisji konkursowej w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 595/2018 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
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zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2018 r. oraz 
naboru na członków komisji konkursowej.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 
w Gryfinie. 
 
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. oraz podpisania Aneksu nr 10 
do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.  
o zlecenie realizacji zadania publicznego (druk nr 8/169). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się z rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu o 43 418,58 zł plan wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na dotację dla Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu, prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego  
w Niegowie.  

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie Aneksu  
nr 10/2018 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r.  
o zlecenie realizacji zadania publicznego zawartej pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego z/s w Niegowie w związku ze zmianami 
wynikającymi ze zmiany planowanych wydatków. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  
w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki oraz 
planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. oraz 
podpisanie Aneksu nr 11 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego 
(druk nr 9/169). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie w rozdziale 85202 – 
Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody z tytułu 
odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moryniu i gmin 
do tego zobowiązanych o 140 000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności tego Domu. Zwiększenie dochodów 
wynika ze zwiększonego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS od 
1 kwietnia, który wynosi 3 143,22 zł miesięcznie. 
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Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie Aneksu  
nr 11/2018 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r.  
o zlecenie realizacji zadania publicznego zawartej pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego z/s w Niegowie w związku ze zmianami 
wynikającymi ze zmiany planowanej dotacji (aneks będzie mógł zostać 
podpisany po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w dniu  
30.05.2018 r.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  
w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Konsultant w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie – Marcin Bołbot. 

 
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 10/169). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się planowane 
dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 853-Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdział 80195-Pozostała działalność 
o 120 314,79 zł z tytułu otrzymanych środków z PFRON na realizację 
programu pilotażowego „Aktywny samorząd” - edycja 2018. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  
w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 11/169). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuje się 
zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 1 800,00 zł,   
w rozdziale 85395-Pozostała działalność i zwiększenia o tę kwotę planu 
wydatków w rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych z tytułu pokrycia kosztów rehabilitacji jednego 
uczestnika będącego mieszkańcem powiatu w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Szczecinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  
w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
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13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 12/169). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian  
w planie wydatków budżetowych zadań zleconych w kwocie  
58 160,44 zł, w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania  
o niepełnosprawności. Zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń 
bezosobowych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  
na rzecz osób fizycznych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  
w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 13/169). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian  
w planie wydatków budżetowych w kwocie 39 000,00 zł, w rozdziale 
85508- Rodziny zastępcze w ramach świadczeń społecznych, 
wyodrębniając te środki jako wkład własny powiatu do projektu 
„Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

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

w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 14/169). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie zwiększa się planowane wydatki wynagrodzeń 
bezosobowych o kwotę 8 301,50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
wynagrodzenia za sporządzenie wniosku aplikacyjnego projektu  
pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”, 
przy jednoczesnym rozwiązaniu rezerwy ogólnej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
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16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 15/169). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd pozytywnie zaopiniował 
zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 852-Domy 
pomocy społecznej o 102 000,00 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców 
i gmin do tego zobowiązanych za pobyt mieszkańców w DPS w Nowym 
Czarnowie, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu. 
Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększonego kosztu utrzymania 
mieszkańca w DPS od 1 kwietnia, który wynosi 3 452,53 zł miesięcznie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 16/169). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie dokonuje się zmian w planie 
wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł, w dziale 801- Oświata  
i wychowanie. 

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 17/169). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie w dziale 801- Oświata  
i wychowanie zwiększa się w rozdziałach 80130- Szkoły zawodowe  
i 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, planowane wydatki bieżące  
w łącznej wysokości 113 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu  
o tę kwotę planowanych wydatków w rozdziale 80115- Technika.  

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

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 18/169). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie w ramach rozdziału 
85410- Internaty i bursy zwiększa się plan wydatków na 
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 220,00 zł przy równoczesnym 
zmniejszeniu składek na Fundusz Pracy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
20. 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 19/169). 

 
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 596/2018 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”. 
 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
1. Pismem Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.” znak: 

20/2018/SZP/GB z dnia 25 kwietnia 2018 r. dotyczącym posiadania akredytacji do 
prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego do dnia 30 kwietnia 2022 r; 

2. Uchwałą Nr CLV.299.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia  
24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 169/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
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(protokół nr 169/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 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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