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Protokół nr 183/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 23 sierpnia 2018 r. w godz. od 930 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 wprowadzono: 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia i przystąpienia 
do realizacji projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją  
w przyszłość” (druk nr 13a/183).  
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad - zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 182/V/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 
 

1. Wniosek Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie  
w organizacji w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
na opracowanie dokumentów związanych z wnioskiem  
o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, wsparcie 
biznesowe w przedmiocie umowy, rozliczenie wniosku w przypadku 
uzyskania dofinansowania (druk nr 1/183). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Gryfinie w organizacji – Ewa Urbańska. 
 

Na wniosek Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy (do której 
wprowadził zmiany) z firmą COPE GABRIELA POTERALSKA  
z/s w Gryfinie na opracowanie dokumentów związanych z wnioskiem  
o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, wsparcie 
biznesowe w przedmiocie umowy, rozliczenie wniosku w przypadku 
uzyskania dofinansowania, za kwotę 7 380,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie w organizacji – Ewa Urbańska. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia 

dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie 
(druk nr 2/183). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatrudnienia dyrektora 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 644/2018 w sprawie 
zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Gryfinie (tj. Pani Ewy Urbańskiej z dniem 1 września 2018 r.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji 
celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu 
gryfińskiego (druk nr 3/183). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

– Waldemar Derkacz. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu 
gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu 
gryfińskiego, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 645/2018 w sprawie 
udzielenia dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu 
powiatu gryfińskiego, tj.: 
- Troszyn – 2 000,00 zł 
- Kłosów – 2 000,00 zł 
- Zielin – 2 000,00 zł 
- Osinów Dolny – 4 500,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił  Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 
Waldemar Derkacz. 

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. 
dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją 
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projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej I, Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmienionej Uchwałą  
Nr 58/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
(druk nr 4/183). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Specjalista ds. programów Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie – Monika Bałszan. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. 
dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu 
systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, 
Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój zmienionej Uchwałą Nr 58/2015 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. 
dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją 
projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój zmienionej Uchwałą Nr 58/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 
2015 r.,  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 646/2018 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca  
2015 r. dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich 
czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją 
projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej I, Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmienionej Uchwałą  
Nr 58/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił  Specjalista ds. programów Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie – Monika Bałszan. 
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5. Wniosek Geodety Powiatowego dot. podpisania aneksu do umowy  
z firmą GEOMATYKA-KRAKÓW s.c. na usługę asysty technicznej  
i konwersacji systemu informatycznego EWID 2007 funkcjonującego 
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie oraz na zwiększenie środków w budżecie powiatu  
na 2018 r. (druk nr 5/183). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 
 

Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie z firmą GEOMATYKA-KRAKÓW s.c.  aneksu  
nr 1 do umowy nr GP.272.2.2015.MR w sprawie asysty technicznej  
i konwersacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 
2007, funkcjonującego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zawarcie aneksu do umowy, 
obowiązującego do dnia 1 października 2018 r., jest konieczne z uwagi 
na umieszczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 r. kwoty związanej z zawarciem nowej umowy  
w przedmiotowej sprawie. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie, z rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu, planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na 2018 r. – Wydziału „GP” w rozdziale 71012, paragrafie 4300 o kwotę 
1701,00 zł. 

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

W tym momencie posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
trójstronnego porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy 
w zakresie wykonania modernizacji drogi powiatowej, stanowiącej 
trasę dojazdową do kopalni „Chełm Górny” (druk nr 6/183). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie trójstronnego porozumienia 
(między Powiatem Gryfińskim, Firmą Usługi Transportowo-Budowalne 
Bernard Baranowski ze Starego Czarnowa, a Spółką Vreespol Sp. z o.o. 
z Chojny) w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie wykonania 
modernizacji drogi powiatowej, stanowiącej trasę dojazdową  
do kopalni „Chełm Górny”. Pierwszym etapem współpracy będzie 
współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej  
na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1402Z Rosnowo – Gogolice 
– Chełm Górny, na odcinku od drogi 1409Z – do drugiego wjazdu na 
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kopalnię o długości 0,9 km. Koszt dokumentacji wynosi 41 820,00 zł 
brutto (Powiat – 20 910,00 zł brutto, Kopalnia – 10 445,00 zł brutto, 
Spółka – 10 445,00 zł brutto). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 
opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy 
drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo-Gryfino (druk nr 7/183). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie VIA Projekt Łukasz 
Szawaryński ze Szczecina opracowania programu funkcjonalno-
użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo-
Gryfino, za kwotę 14 760,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 
wykonania remontu dwóch obiektów mostowych zlokalizowanych  
w ciągu drogi powiatowej nr 1375Z Swobnica-granica powiatu (druk 
nr 8/183). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Ogólnobudowlane 
Beata Tomaszewska z Chojny wykonania remontu dwóch obiektów 
mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1375Z 
Swobnica-granica powiatu, za kwotę 10 390,27 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
9. 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. „Ubezpieczenie 
majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń 
komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 9/183). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz broker ubezpieczeniowy  – Tomasz Bąk  
z firmy Nord Partner Sp. z o.o. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności 
cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego”.  
 
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. „Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń 
komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 647/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego”.  

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.2720.13.2018.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił broker ubezpieczeniowy –Tomasz Bąk  
z firmy Nord Partner Sp. z o.o. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany w planie finansowym na 2018 r. w celu 
zabezpieczenia wydatków na „Zabezpieczenie i odbudowa części 
odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną  
oraz Basztową w Chojnie – etap I” (druk nr 10/183). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. – 
Wydziału „RI”, polegającą na zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu o kwotę 50 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków 
na zadanie pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego 
murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie – etap 
I”. 

Jednocześnie Zarząd zaopiniował pozytywnie przesunięcie kwoty 
50 000,00 zł z zadnia inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji 
elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 
16D” na uzupełnienie rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 10 minutową przerwę w obradach, 
od godz. 11:30 do godz. 11:40. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

konkursu i powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie  (druk nr 11/183). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu  
i powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 648/2018 w sprawie 
zatwierdzenia konkursu i powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (tj. Pani Małgorzacie Wakuluk 
od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zmiany w planie naboru na rok 
szkolny 2018/2019 (druk nr 12/183). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmiany w planie 
naboru jednostki na rok szkolny 2018/2019 oraz utworzenia dodatkowo 
klas nieujętych w projekcie arkusza organizacyjnego, tj.: 

a)  oddziału klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 
b)  oddziału klasy pierwszej technikum zawodowego, 
c)  oddziału klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia (aczkolwiek 

ostateczna decyzja, co do organizacji roku szkolnego zostanie 
podjęta po faktycznym dokonaniu naboru). 

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

13. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok 
szkolny 2018/2019 (druk nr 13/183). 
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Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki o wynikach naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, tym samym 
zaakceptował plan naboru i wyraził zgodę na zwiększenie planowanej 
liczby oddziałów klas pierwszych w zespołach szkół 
ponadgimnazjalnych, tj. w ZSP Nr 2 w Gryfinie – o jeden oddział 
technikum zawodowego, w ZSP w Chojnie – o jeden oddział liceum 
ogólnokształcącego.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia  
i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Inwestycja w kształcenie 
zawodowe – inwestycją w przyszłość” (druk nr 13a/183). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  

i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Inwestycja w kształcenie 
zawodowe – inwestycją w przyszłość”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Inwestycja w kształcenie 
zawodowe – inwestycją w przyszłość”, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 649/2018 w sprawie 
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Inwestycja  
w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

– Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

15. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Referatu „I” (druk 
nr 14/183). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki, 

Zarząd jednogłośnie postanowił rozpatrzyć wniosek na kolejnym 
posiedzeniu, po pisemnym uzupełnieniu jego zasadności. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi Informatyki. 
 

16. Wniosek Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2018 (druk nr 15/183). 
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Na wniosek Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, Zarząd pozytywnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - 
wychowawcze. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł  
w związku z podpisaniem umowy zlecenia na wykonanie usług 
związanych z instalacją elektryczną w remontowej pracowni technicznej 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług 
remontowych. 

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

 
17. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 16/183). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie dotyczący zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. na usługi remontowe  
o kwotę 1 230,00 zł. 

Jednocześnie Zarząd postanowił zwiększyć o 15 000,00 zł plan 
finansowy na wydatki bieżące dla ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz dla  ZSP  
w Chojnie, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania obiektów 
szkolnych w wyniku odnotowywanego wzrostu cen energii,  przy 
jednoczesnym zmniejszeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
w planach  finansowych zespołów szkół (tj. ZSP Nr 2 w Gryfinie o kwotę 
6 167,99 zł oraz ZSP w Chojnie o kwotę 15 000,00 zł) oraz przy 
jednoczesnym rozwiązaniu rezerw ogólnej budżetu powiatu o kwotę  
8 832,01 zł (uzupełnienie do kwoty 15 000,00 zł). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorom jednostek  
i Wydziałowi „FK”. 
 

18. 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 17/183). 
 
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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 650/2018 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”. 
 

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
Nr 618/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 czerwca 2018r.  
w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej  
ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 18/183). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 618/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 czerwca 2018 r.  
w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi 
zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat 
Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 618/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 czerwca 2018 r.  
w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku  
od towarów i usług przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 651/2018 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 618/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 czerwca 
2018 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej  
ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez 
Powiat Gryfiński 

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

- Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem, znak: AB.6740.4.173.2018.AS z dnia  
9 sierpnia 2018 r. wydanym z up. Starosty Gryfińskiego przez Zastępcę Naczelnika 
Wydziału Architektury i Budownictwa, o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4  
w zakresie budowy wieży na działce w obrębie ewidencyjnym Chlebowo. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 183/V/2018. 
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Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 183/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 23 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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