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Protokół nr 173/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 7 czerwca 2018 r. w godz. od 930 do 1415 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 172/V/2018 z dnia 30 maja 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z zawiadomieniem 
dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
oraz dokumentami i projektami uchwał na ww. Zgromadzenie 
Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz 
upoważnienie członka Zarządu Powiatu do reprezentowania  
i głosowania w imieniu wspólnika Powiat Gryfiński na niniejszym 
Zgromadzeniu (druk nr 1/173). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor  
– Piotr Ignaciuk. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
zaakceptował porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. wraz  
z projektami uchwał, gdzie wskazał wytyczne, co do sposobu 
głosowania przy podejmowaniu decyzji na tymże posiedzeniu.  
 Jednocześnie Zarząd upoważnił Wojciecha Konarskiego do 
reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 
2018 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia 
w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie (druk nr 2/173). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 
pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w budynku przy 
ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie 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 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 
pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie.  

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

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku o wypłatę 
odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na mienie 
Powiatu Gryfińskiego oraz ustanowienie na ww. nieruchomości 
służebności przejścia i przejazdu (druk nr 3/173). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku  o wypłatę 
odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na mienie 
Powiatu Gryfińskiego oraz ustanowienie na ww. nieruchomości 
służebności przejścia i przejazdu, Zarząd jednogłośnie postanowił 
wystąpić z propozycją porozumienia w sprawie odszkodowania  
i ustanowienia służebności gruntowej, a Wydział „GN” zobowiązał  
do przygotowania ww. porozumienia zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami i ustawą o finansach publicznych.  

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

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku dotyczącego 
sprzedaży fragmentu nieruchomości drogowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Grzybno, gmina Chojna, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3a/173). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na zlecenie podziału geodezyjnego 
działki 32/1 (fragmentu nieruchomości drogowej), położonej w obrębie 
ewidencyjnym Grzybno, gmina Chojna, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, a następnie przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

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

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany do Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński (druk nr 4/173). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Po dyskusji i przedstawieniu uwag, Zarząd jednogłośnie postanowił, 
iż uzgodnienie zakresu i treści zmian do Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński nastąpi na kolejnych posiedzeniach Zarządu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchylenia 
uchwały uchylającej uchwałę w/s ustalenia wysokości oraz 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego (druk nr 5/173). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  
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 uchylenia uchwały uchylającej uchwałę  
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w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania 
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  

 

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

 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s konsultacji powiatowych dotyczących projektu Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/173). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż projekt uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie konsultacji powiatowych dotyczących projektu 
Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gryfińskiego  rozpatrzy na kolejnym 
posiedzeniu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się dla „BRZ” 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie 
dokumentacji technicznej na „Przebudowę przepustów w ciągu 
drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na 
odcinku od km: 3+322 do km 4+730” (druk nr 7/173). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami oraz opinią Wydziału „RI” Zarząd rozpatrzył go negatywnie, 
jednogłośnie nie wyrażając zgody na zatwierdzenie wyboru  
i podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej na 
„Przebudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – 
Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730”. 
Zarząd jednogłośnie odstąpił od wyboru Wykonawcy i postanowił  
o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na tym zadaniu, ze względu 
na możliwość otrzymania korzystniejszej ceny. 

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

w Gryfinie w/s podpisania Umowy z Polskim Stowarzyszeniem na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie 
w/s udzielenia dofinansowania kosztów działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie 
do zakupu do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 
(druk nr 8/173). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyły: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska oraz Główny Księgowy – Iwona Miler. 
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 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, w sprawie 
udzielenia dotacji celowej o charakterze inwestycyjnym  
w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do 
zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby 
uczestników WTZ w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Wydziałowi 
„FK”. 
 
10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki na 
2018 r. i planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 
2018 r. oraz podpisanie Aneksu nr 1 do umowy  
nr PCPR.MJ.0114.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. o zlecenie 
realizacji zadania publicznego (druk nr 9/173). 

 
Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd 
jednogłośnie uznał, iż przedstawiony wniosek w części jest 
bezprzedmiotowy a w zakresie podpisania Aneksu nr 1 do umowy  
nr PCPR.MJ.0114.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. o zlecenie realizacji 
zadania publicznego jest przedwczesny. Jednocześnie Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planowanych dochodów 
budżetu powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna w rozdziale 85202-
Domy pomocy społecznej o 115 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt 
mieszkańców domów pomocy społecznej i gmin do tego zobowiązanych 
w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Wydziałowi 
„FK”. 
 
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki na 
2018 r. i planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 
2018 rok oraz podpisanie Aneksu nr 1 do umowy  
nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o zlecenie 
realizacji zadania publicznego (druk nr 10/173). 
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Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd 
jednogłośnie uznał, iż przedstawiony wniosek w części jest 
bezprzedmiotowy a w zakresie podpisania Aneksu nr 1 do umowy  
nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o zlecenie realizacji 
zadania publicznego jest przedwczesny. Jednocześnie Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planowanych dochodów 
budżetu powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna w rozdziale 85202-
Domy pomocy społecznej o 165 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt 
mieszkańców domów pomocy społecznej i gmin do tego zobowiązanych 
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Wydziałowi 
„FK”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2018 r. oraz podpisanie Aneksu nr 12 do umowy  
nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. o zlecenie 
realizacji zadania publicznego (druk nr 11/173). 

 
Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd 
jednogłośnie uznał, iż przedstawiony wniosek w części dotyczącej 
zmiany planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r.  
jest bezprzedmiotowy. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 12 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 
29 grudnia 2015 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego. 

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

 
W tym momencie posiedzenie opuściły: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarka oraz Główny Księgowy – Iwona Miler. 
 
13. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 12/173). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, gdzie w dziale 855-
Rodzina zwiększa się dochody budżetu o 4 000,00 zł z tytułu 
otrzymanej nawiązki sądowej i wydatki o tę kwotę na zorganizowanie 
wyjazdu letniego wychowanków placówki. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zabezpieczenia środków na realizację projektu oraz dokonania 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 13/173). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie Dyrektor informuje 
o planowanej realizacji od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. projektu  
pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 o wartości 2 031 461,35 zł, 
w tym środki Unii Europejskiej – 1 726 742,15 zł, środki budżetu 
państwa – 98 478,20 zł, wkład własny – 173 120,00 zł (niepieniężny 
42 880,00 zł, pieniężny 130 240,00 zł) oraz wkład pracodawców – 
33 121,00 zł. W celu zabezpieczenia środków na realizację projektu, 
dokonuje się w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-
Pozostała działalność następujących zmian planowanych dochodów 
i wydatków budżetu, w części dotyczącej finansowania projektu 
w roku bieżącym: 
- zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu 
o 148 081,98 zł, w tym z tytułu środków Unii Europejskiej 140 092,34 zł 
i środków z budżetu państwa 7 989,64 zł, 
- zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na realizację 
przedmiotowego projektu na pokrycie pieniężnego wkład własnego 
o 7 340,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tę 
kwotę w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130-Szkoły 
zawodowe z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług 
pozostałych. 

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

w Chojnie w/s zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostki 
na rok 2018 (druk nr 14/173). 
 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie z dnia 9 maja 2018 r. 
opiewający na kwotę 5 100,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
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16. 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 15/173). 

 
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 606/2018 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”. 
 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
1. Pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dot. wydania opinii na temat 
zgodności inwestycji polegającej na rozbudowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
z obowiązującą Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (1/173). 
2. Informacja Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dot. przystosowania 
parkingu przy ul. Krasińskiego w Gryfinie dla osób niepełnosprawnych (2/173). 
3. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. umowy  
i rozliczeń z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. za korzystanie z serwisu "LEX" 
(3/173).                                                                                                                                         
4. Pismo Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. dot. bieżącego 
stanu finansów Szpitala (4/173). 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 173/V/2018. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 

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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