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Protokół nr 181/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 2 sierpnia 2018 r. w godz. od 1100 do 1515 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:  
- spotkanie z Dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie  
w organizacji - zapoznanie się ze stanem formalno-prawnym wniosku składanego 
do Urzędu Marszałkowskiego przez Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Gryfinie w organizacji.   
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 180/V/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania składu 
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie (druk nr 1/181). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji 

konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 636/2018 w sprawie 
powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r. (druk nr 2/181). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

W tym momencie na posiedzenie przybył Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem przedstawionym przez Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał Dyrektora do zmiany projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia dodatkowych środków  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2018 r. Poprawiony projekt należy przedstawić łącznie  
z dokumentami, które będą konsekwencją podjęcia tejże uchwały. 

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 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. „Termomodernizacja 
obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój 
realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”” (druk nr 
3/181). 

 
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. „Termomodernizacja obiektu 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój realizowana w formule 
„zaprojektuj i wybuduj””. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój 
realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”” wraz z poprawką? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, po wprowadzeniu poprawki, podjął jednogłośnie uchwałę  
nr 637/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdrój realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj””. 

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.2720.11.2018.SD. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Remont 
pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 4/181). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
wybór Wykonawcy – tj. firmy BRD FUKSPOL Łukasz Fuks z Pniewa 
na zadanie „Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” za kwotę 86 100,00 zł brutto i podpisał umowę 
w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zawiadomienia Sądu Rejonowego Szczecin – 
Centrum w Szczecinie X Wydział Gospodarczy w sprawie wniosku 
Wykonawcy o zawezwanie do próby ugodowej (druk nr 5/181). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. zawiadomienia Sądu 
Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie X Wydział Gospodarczy 
w sprawie wniosku Wykonawcy o zawezwanie do próby ugodowej, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie ugody z Wykonawcą  
i wskazał wytyczne dla kancelarii prawnej obsługującej powiat (ugoda  
dot. zadania pn.: „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy  
ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie”). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 
planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. -  
Wydziału „ZD” (druk nr 6/181). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018, gdzie dokonuje się zmniejszenia planu 
dochodów i planu wydatków o 30 000,00 zł na zadaniu pn. „Roboty 
drogowe w Gminie Trzcińsko-Zdrój”( przebudowa chodników, 
modernizacja nawierzchni). Powyższe wynika z tego, iż Gmina  
Trzcińsko-Zdrój nie dotrzymała wcześniejszej deklaracji.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „ZD”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa powiatowego w Gryfinie na 2018 r. – 
Wydziału „ZD” (druk nr 7/181). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków 
majątkowych w rozdziale – 60014- Drogi publiczne powiatowe. 
Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Roboty 
drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój (przebudowa chodników, 
modernizacja nawierzchni) o kwotę 30 000,00 zł przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie „Dotacja dla gmin na 
przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin” - 
zabezpieczenie środków na współpracę z Gmina Moryń w zakresie 
przebudowy chodnika na ul. Wiśniowej w Moryniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „ZD”. 
 
8. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 8/181). 

 
Zarząd pozytywnie  rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków na 
zadanie bieżące o kwotę 3 952,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie 
na zakup usług pozostałych w związku z wdrażaniem przez szkołę 
europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych 
(RODO), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
9. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 9/181). 

 
Zarząd pozytywnie  rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3 380,00 zł w związku 
z realizacją programu „Aktywna tablica” z Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na 
lata 2017-2019 z przeznaczeniem na wkład własny, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

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 budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 10/181). 

 
Zarząd pozytywnie  rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13 914,82 zł przeznaczoną 
na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla nauczycieli z 30- letnim 
i 20-letnim stażem pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy 
celowej z zakresu na zadania oświata i wychowanie. 

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

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 11/181). 

 
Zarząd pozytywnie  rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie zmniejsza się  plan 
wydatków zadań bieżących na wynagrodzenia  osobowe pracowników  
o kwotę 4 115,60 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 
80115–Technika, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu 
wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością 
zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę umów zleceń w okresie 
sierpień-wrzesień 2018 r. z tytułu koszenia trawy na terenie szkoły oraz 
dozorowania budynku szkoły i internatu w czasie urlopów. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
12. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. (druk  
nr 12/181).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu  

w sprawie zmiany harmonogramu wydatków budżetowych Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018, zgodnie z którym zwiększa się transzę 
środków w lipcu o 200 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
transzy środków w marcu o 200 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
13. Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie  

w organizacji - zapoznanie się ze stanem formalno-prawnym 
wniosku składanego do Urzędu Marszałkowskiego przez Dyrektora 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji.   

 
Zarząd spotkał się z Dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Gryfinie w organizacji, na którym został przedstawiony biznesplan 
Zakładu, do którego wniósł uwagi i sugestie. Jednocześnie wyznaczył 
członka Zarządu Tomasza Siergiej do reprezentowania Zarządu wraz  
z Dyrektorem ZAZ podczas negocjacji z Urzędem Marszałkowskim  
w sprawie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów 
utworzenia i działania ZAZ. 
 
O godz. 1345 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach do czasu zakończenia XLII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1505 
wznowiono obrady. 

 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2018 r. (druk nr 13/181). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę 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.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 638/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
15. 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 r (druk  
nr 14/181). 

 
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, do którego 
wprowadzono poprawkę. 

 
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 wraz z poprawką? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 639/2018 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”. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w/s harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 r. (druk nr 15/181). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2018 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 640/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk nr 16/181 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2018-2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2018-2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 641/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności skierowanym do Wojewody Zachodniopomorskiego o 
zwiększenie dotacji na realizację zadań w 2018 r.  

 
  
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 181/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

(protokół nr 181/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 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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