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Protokół nr 178/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 12 lipca 2018 r. w godz. od 1000 do 1115 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 Wicestarosta Jerzy 

Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, z którego zdjęto: 
- Przyjęcie protokołu Nr 177/V/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumień między Powiatem 
Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dzieci do rodziny 
zastępczej oraz warunków ich pobytu, wysokości wydatków na ich 
opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk nr 1/178).  

 
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 Porozumień: 
Nr 1/410/PCPR/18,  Nr 2/410/PCPR/17 i Nr 3/410/PCPR/18 pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia trójki 
dzieci do rodziny zastępczej oraz warunków ich pobytu, wysokości 
wydatków na ich opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 

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

w Gryfinie w/s wyrażenia pozytywnej opinii dot. zatrudnienia 
zastępcy Dyrektora PCPR oraz zmiany planu finansowego wydatków 
jednostki na 2018 r. (druk nr 2/178). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem wraz z uzupełnieniem 

przedstawionym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną opinię  
w sprawie rozpoczęcia procedury dot. powołania zastępcy Dyrektora 
PCPR w Gryfinie. Jednocześnie Zarząd pozytywnie zaopiniował zmianę 
w palnie finansowym jednostki na 2018 r. polegającą na przesunięciu 
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pomiędzy działami środków finansowych do kwoty 28 659,00, w drodze 
uchwały Rady Powiatu.  

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

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wygaszenia trwałego zarządu Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na działce nr 236/4, 
położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przy ul. Łużyckiej (druk nr 3/178). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wygaszenie trwałego zarządu ZSP Nr 2 w Gryfinie na nieruchomości 
oznaczonej nr działki 236/4, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przy  
ul. Łużyckiej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. wniosku 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s wyrażenia opinii do udzielania przez Dyrektora dalszego 
pełnomocnictwa pod jego nieobecność (druk nr 3a/178). 

 

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

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji dot. wniosku Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie udzielania przez Dyrektora 
dalszego pełnomocnictwa Pani Marcie Lewińskiej do zarządzania 
jednostką pod jego nieobecność. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i Dyrektorowi DPS w Nowym Czarnowie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. rozpatrzenia wniosku Pracowni Projektowej w sprawie zmiany 
terminu realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. 1 Maja w Gryfinie” (druk nr 3b/178). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, dot. wniosku 
Pracowni Projektowej Maciej Kasprzyk z/s w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie zmniejszył wynagrodzenie Wykonawcy oraz wydłużył do 
dnia 31 lipca 2018 r. termin realizacji zadania pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 1 Maja w Gryfinie”. 
Zarząd podpisał Aneks Nr 2 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
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, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
wyposażenia meblowego i AGD do Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie” (druk nr 4/178). 

 
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. „Dostawa wyposażenia meblowego i AGD 
do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa wyposażenia meblowego i AGD do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 629/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia 
meblowego i AGD do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie”. 

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.2720.09.2018.SD. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 5/178). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 630/2018 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
8. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

dot.:  
• zapoznanie się z protokołem z kontroli planowej, problemowej 

w zakresie prawidłowości realizacji zawartej umowy najmu  
z Powiatem Gryfińskim w związku z realizacją zadania 
publicznego – prowadzenie DPS, 

• skierowanie wystąpienia pokontrolnego do kierownika 
jednostki oraz Naczelnika Wydziału „GN”, w związku  
z przeprowadzoną kontrolą (druk nr 6/178). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Kierownik Referatu Kontroli  

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

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z dnia 15 maja 2018 r. z kontroli 
planowej, problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej 
w Dębcach prowadzonym przez Stowarzyszenie „Pod Dębami”  
w Dębcach w zakresie prawidłowości realizacji zawartej umowy najmu 
z Powiatem Gryfińskim w związku z realizacją zadania publicznego – 
prowadzenie domu pomocy społecznej. 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. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2018 r. 
(druk nr 7/178). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
o kwotę 10 519,22 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 
80102 - Szkoły podstawowe specjalne z przeznaczeniem na wypłatę 
nagrody jubileuszowej dla nauczyciela z 30- letnim stażem pracy przy 
jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej budżetu powiatu z zakresu 
zadań oświaty i wychowania. 

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

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2018 r. 
(druk nr 8/178). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków w kwocie 3 500,00zł w dziale 801- Oświata  
i wychowanie. Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące na zakup 
szaf aktowych metalowych z zamkami zabezpieczającymi, w celu 
prawidłowego przechowywania dokumentacji zawierającej dane 
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osobowe w księgowości, kadrach i sekretariacie przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 

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

w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 9/178). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie zmian w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na 2018 r., zgodnie z którym zwiększa 
się transze środków w lipcu o 10 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w czerwcu o 3 000,00 zł, w październiku  
o 1 000,00 zł, w listopadzie o 5 000,00 zł oraz w grudniu o 1 000,00 zł. 

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 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk  
nr 10/178). 

 
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. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 631/2018 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. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
• pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

z dnia 5.07.2018 r. dot. uzupełnienia o dodatkowe informacje wniosku  
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o dofinansowanie ze środków PFRON, złożonego w Oddziale PFRON,  
w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” obszar D; 

• pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
z dnia 29.06.2018 r. dot. programu „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej”. 
 
 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 178/V/2018. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 178/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 12 lipca 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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