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Protokół nr 170/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 17 maja 2018 r. w godz. od 900 do 1345 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r.  
(druk nr 20a/170);  
- Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r.  
(druk nr 20b/170).  
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad –  
zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 169/V/2018 z dnia 10 maja 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. 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 1/170).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 
nr 1/2018 do umowy nr PCPR.4360.0037.2018.MJ z dnia 18.04.2018 r. 
zawartej pomiędzy powiatem a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie,  
w którym zwiększa się o 0,5 etatu kadrę w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą  
w Gryfinie i nadania Statutu (druk nr 2/170). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej  
– Ewa Urbańska. 

 
 Po dyskusji, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie do wprowadzenia poprawek  
i uszczegółowienia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą  
w Gryfinie i nadania Statutu i przedstawienia projektu Zarządowi  
w terminie dwóch tygodni. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie – Bożena Stawiarska oraz Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej 

 – Ewa Urbańska. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok (druk 
nr 3/170). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 
rok. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2017 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 przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2017 rok.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s dofinansowania w ramach promocji powiatu działań 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku -Zdroju (druk 
nr 4/170). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku - Zdroju, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowania w ramach promocji 
powiatu w kwocie 200,00 zł organizacji imprezy bibliotecznej 
realizowanej w ramach ogólnopolskiej akcji pt. „Odjazdowy 
Bibliotekarz…śladami joannitów”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. udzielenia wsparcia finansowego organizacji 
Gryfińskiego Koncertu Organowego (druk nr 5/170). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu   

i Turystyki dot. wniosku Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi 
Gryfińskiej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 1000,00 zł organizacji Gryfińskiego Koncertu Organowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
Przewodniczący Wojciech Konarski o godz. 1000 ogłosił przerwę w obradach. 

Obrady zostały wznowione o godz. 1110. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXII/220/2017 z dnia  
26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 – 2018 
(druk nr 6/170). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
nr XXII/220/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 
2017 – 2018. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXII/220/2017 z dnia  
26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Zachodniopomorskiego w latach 2017 – 2018 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 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
 nr XXII/220/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 
2017 – 2018. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego  
na zadaniu pn. „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w  
m. Rurka” (druk nr 7/170). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy z firmą Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz 
Szawaryński ze Szczecina na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na 
zadaniu pod nazwą: „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca  
w m. Rurka” za kwotę 14 145,00 zł brutto.  

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

remontu wyspy dzielącej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania  
ul. 9 Maja i Asnyka w Gryfinie (druk nr 7a/170). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie – Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD z Wełtynia wykonania remontu 
wyspy dzielącej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ul. 9 Maja  
i Asnyka w Gryfinie za kwotę 10 780,90 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
– Arkadiusz Durma. 
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9. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
dot.:  

• zapoznanie się z protokołem z kontroli planowej, 
przeprowadzonej w DPS w Moryniu prowadzonym przez 
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego w Niegowie, w zakresie prawidłowości 
realizacji zawartej umowy najmu z powiatem, w związku  
z realizacją zadania publicznego – prowadzenia DPS; 

• skierowanie wystąpienia pokontrolnego do kierownika 
kontrolowanej jednostki oraz do Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w 
związku z przeprowadzoną kontrolą (druk nr 8/170). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Kierownik Referatu Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo. 
 
Na wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego, Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z dnia  
16 kwietnia 2018 r. z kontroli planowej, problemowej 
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 
prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego w Niegowie w zakresie prawidłowości realizacji 
zawartej umowy najmu z powiatem, w związku z realizacją zadania 
publicznego – prowadzenie DPS. Zarząd skierował wystąpienie 
pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki oraz 
do Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi Referatu 
Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – 

Edyta Szturo. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia oferty zorganizowania 
na terenie Powiatu Gryfińskiego akcji profilaktyczno–medycznej 
pod nazwą „Biała sobota” i wyrażenie zgody na podpisanie umowy 
po ustaleniu dziennego harmonogramu akcji (druk nr 9/170). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd 
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jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie i sfinansowanie akcji 
profilaktyczno – medycznej pod nazwą „Biała sobota” na terenie 
Powiatu Gryfińskiego, która zostanie przeprowadzona przez „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. za łączną kwotę 45 000,00 zł 
brutto. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy 
zlecenie w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o wyrażenie 
zgody na wykonanie prac remontowych w budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku – Zdroju (druk nr 10/170). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Przewodniczącego Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego 
Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na wykonanie w budynku Domu prac remontowych 
wyszczególnionych we wniosku w ramach własnych środków 
finansowych. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do 
programu 3.1.1 Poprawa infrastruktury dziedzictwa lokalnego w celu 
pozyskania dofinansowania ww. inwestycji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zwiększenia planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. – 
Wydziału „GN” (druk nr 11/170). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd zaopiniował go 
pozytywnie w ten sposób, że  zwiększa się plan wydatków w dziale 700-
Gospodarka mieszkaniowa o 139 500,00 zł i w dziale 750-
Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe  
o kwotę 37 435,32 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług 
sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zielonych świadczonych 
przez firmę zewnętrzną, remontów w budynkach stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego dzierżawionych przez Szpital 
Powiatowy oraz określenie planu wydatków na opłacanie podatku 
należnego VAT, w przypadku opóźnienia w zapłacie czynszów 
dzierżawnych od kontrahentów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
i „FK”. 
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13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 10 do umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. (druk 
nr 12/170). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksu nr 10 do umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia  
2012 r., w którym określa się nowe terminy wpłaty czynszu 
dzierżawnego dla spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku DPS  
w Moryniu o wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku 
głównego nr 1 wraz z przemurowaniem istniejących kominów oraz 
rozbiórką nieczynnego komina dawnej kotłowni, użytkowanego 
przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, stanowiącego własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 13/170). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, jednogłośnie wyrażając zgodę 
na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku głównego nr 1 
wraz z przemurowaniem istniejących kominów oraz rozbiórką 
nieczynnego komina dawnej kotłowni, w ramach własnych środków 
finansowych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
15. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przekroczenia terminu 

przekazania dochodów własnych przez Dom Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (druk nr 14/170). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  

w sprawie przekroczenia terminu przekazania dochodów własnych 
Powiatu przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd 
jednogłośnie skierował wniosek do Referatu Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w celu zbadania prawdopodobieństwa naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „KA”. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. - 
Wydziału „ZD” (druk nr 15/170). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków 
majątkowych poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na 
zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach 
przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg stanowiących 
trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacja techniczna)” o kwotę 
27 000,00 zł i zwiększenie planu zadań  „Przebudowa drogi  
w Golicach” o 11 000,00 zł i „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-
Zdrój – Białęgi” o 16 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na 
realizację usług prowadzenia nadzoru inwestorskiego na zadaniach. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „ZD”. 
 
17. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 16/170). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, gdzie w rozdziale 75411 – 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się 
planowane środki na zakup usług remontowych o 4 500,00 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu środków na należności  
z tytułu sfinansowania nagrody jubileuszowej funkcjonariusza. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. 
(druk nr 17/170). 

 
Zarząd pozytywnie  rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
w rozdziale 85202-Domu pomocy społecznej o kwotę 23 555,08 zł  
z tytułu nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, przy 
jednoczesnym rozwiązaniu o tę kwotę rezerwy celowej na zadania 
pomocy społecznej.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 18/170). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się  
w rozdziale 85395-Pozostała działalność planowane wydatki na 
realizację przesuniętych z 2017 r. zadań projektu „Aktywna integracja 
w powiecie gryfińskim” o kwotę 67 344,78 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu.    

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR 
w Gryfinie i Wydziałowi „FK”. 
 
20. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 19/170). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się  
plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza  
o kwotę 33 244,00 zł na remont i zagospodarowanie pomieszczenia 
przeznaczonego na pracownię techniczną (organizacja prac systemem 
gospodarczym), przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu 
wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85495-Pozostała 
działalność z tytułu planowanych środków na wynagrodzenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 20/170). 

 
Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie 
zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r.  
(dot. publikacji historii ośrodka - kwota 9 000,00 zł, nakład 400 egz.) 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
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w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r.  (druk nr 20a/170). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się  
plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza  
o kwotę 5 700,00 zł na wydanie publikacji historii SOSW w Chojnie,  
w związku z obchodami 60-lecia istnienia Ośrodka (nakład 300 
egzemplarzy ok. 100 stronicowej pracy), przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego  
w  rozdziale  85495-Pozostała działalność z tytułu planowanych 
środków na wynagrodzenia. 

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 20b/170). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się  
plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza  
o kwotę 6 500,00 zł na sfinansowanie kosztów wycieczki dydaktycznej 
wychowanków szlakiem patrona Ośrodka – Mieszka I, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii naszego regionu na przestrzeni dziejów, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa 
Powiatowego w  rozdziale  85495-Pozostała działalność z tytułu 
planowanych środków na wynagrodzenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
24. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 21/170). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się plan 
wydatków z tytułu zakupu usług związanych ze zwiększeniem kosztów 
Ośrodka w partycypacji wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Chojnie o 362,88 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
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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 22/170). 

 
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 597/2018 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. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 23/170). 
 

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”. 
 
27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk 
nr 24/170). 
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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”. 
 
28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 170/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 170/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 17 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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