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Protokół nr 171/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 24 maja 2018 r. w godz. od 900 do 1300 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 nie wniesiono 
uwag (porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 170/V/2018 z dnia 17 maja 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

dot. zawarcia umowy na dostawę, uruchomienie i dostęp do 
elektronicznego systemu informacji prawnej dla pracowników 
jednostki (druk nr 1/171). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zawarcie umowy na dostawę, 
uruchomienie i dostęp do elektronicznego systemu informacji prawnej 
dla pracowników jednostki na okres 36 m-cy. 

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. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umów na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na 
zadaniach:  

• „Przebudowa drogi powiatowej w Golicach” 
• „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” (druk 

nr 2/171). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy KOMPLET 
INWEST Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Gorzowie Wlkp. na prowadzenie 
nadzoru inwestorskiego na zadaniach: 
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• „Przebudowa drogi powiatowej w Golicach”, za kwotę 
36 900,00 zł brutto i podpisał umowę Nr 16/ZD/2018 w tym 
zakresie. 

• „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” za 
kwotę 24 600,00 zł brutto i podpisał umowę Nr 17/ZD/2018  
w tym zakresie. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do 
przeanalizowania z wydziałami Starostwa zapisów regulaminu 
zamówień publicznych w zakresie określenia minimalnej ilości 
podmiotów, do których należy wystąpić przy zamówieniach poza 
przetargowych i przedstawienia wyników ustaleń Zarządowi. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenie wyboru i podpisania umów na: 
• poprawę systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1404Z 

Rosnowo – Gogolice Chełm Górny, poprzez uzupełnienie i 
profilowanie poboczy drogi na odcinku przejście przez Chełm 
Górny (600m2); 

• poprawę systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1403Z 
Trzcińsko-Zdrój – Drzesz, poprzez remont nawierzchni na 
odcinku o dł. 1,5 km (druk nr 3/171). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Spółdzielnia Usług 
Rolnych „ROL-BUD” z/s w Trzcińsku - Zdroju wykonania: 

• poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1404Z 
Rosnowo – Gogolice Chełm Górny, poprzez uzupełnienie  
i profilowanie poboczy drogi na odcinku przejście przez 
Chełm Górny (600m2) za kwotę 24 354,00 zł brutto; 

• poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1403Z 
Trzcińsko-Zdrój – Drzesz, poprzez remont nawierzchni na 
odcinku o dł. 1,5 km za kwotę 24 600,00 zł brutto i podpisał 
umowę na 22/ZD/2018 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

Na posiedzenie przybył członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 
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4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński” (druk nr 4/171). 

 

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

 
Zarząd ustalił skład komisji stypendialnej do rozpatrywania 

wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji 
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 598/2018 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

zmieniającego uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 
prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu  
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 5/171). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych  
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących 
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zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania 
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących 
zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński, 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 określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych  
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących 
zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania 
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński. W/w projekt uchwały należy przedłożyć do zaopiniowania 
związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zaopiniowania arkuszy organizacji pracy szkół  
i placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019 (druk nr 6/171). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował arkusze organizacyjne na rok 

szkolny 2018/2019 następujących szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński tj.: 
1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,  
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  
3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 
Arkusze organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie, po 
wprowadzeniu przez Dyrektorów stosownych poprawek. 
 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.   

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie „Analizy 
sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób  
w transporcie autobusowym wykonywanym na terenie powiatu 
gryfińskiego” (druk nr 7/171). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 
Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie z firmą EU-
CONSULT Sp. z o.o. z/s w Gdańsku umowy Nr 4/KM/2018 na 
wykonanie „Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego 
przewozu osób w transporcie autobusowym wykonywanym na terenie 
powiatu gryfińskiego” za kwotę 5 904,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji  
i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2018-2039 w związku z realizacją zadania  
pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” (8/171). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
wyrażając zgodę na zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2018-2039 w związku z realizacją zadania  
pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” 
 

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

 
9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 9/171). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza o kwotę 800,00 zł na organizację w dniu 
5 czerwca br. Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej w Chojnie dla 
chłopców z rocznika 2002 i młodszych, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków SOSW w rozdziale 85403-Specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego o 800,00 zł. 

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

 
10. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany 

w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk nr 10/171). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian w planie 
wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie. Przenosi się planowane 
środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
z rozdziałów 80120-Licea ogólnokształcące i 80130-Szkoły zawodowe 
do rozdziałów 80115-Technika i 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia 
na łączną kwotę 77 000,00 zł. 

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

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 11/171). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie 
wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej. Zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych na 
sfinansowanie umowy cywilnoprawnej dotyczącej świadczenia usług 
informatycznych (rozwiązanie stosunku pracy z byłym informatykiem) 
o kwotę 17 500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wynagrodzeń osobowych pracowników. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk  
nr 12/171). 

 
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 599/2018 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”. 
 
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 13/171). 

 
Zarząd omówił zmieniony 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 zmienionego 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 zmieniony 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”. 
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14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd jednogłośnie wydał pozytywną opinię w/s umorzenia Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Świętego Ducha w Moryniu należności publiczno-
prawnych tj. części dotacji wraz z odsetkami, przeznaczonej na realizację zadania 
pn. „Renowacja epitafium Hans von Scheonbeck w kościele pw. Świętego Ducha  
w Moryniu” – nadzór „EK” (1/171). 

2. Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej 
„Promyk” w Goszkowie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni, 
które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r. o godz. 10.00. Jednocześnie Zarząd 
jednogłośnie wybrał członka Zarządu Henryka Kaczmara jako swojego 
przedstawiciela reprezentującego Powiat Gryfiński w ww. zebraniu. Dodatkowo 
Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego do 
udziału jako eksperta Zarządu w ww. zebraniu - nadzór Referat „KA” (2/171). 

3. Zarząd zapoznał się z pismem Ministra Edukacji Narodowej dot. możliwości 
przystąpienia szkół do projektu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości – nadzór „EK” (3/171). 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 171/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 171/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 24 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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