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Protokół nr 184/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 30 sierpnia 2018 r. w godz. od 1000 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:  
- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zajęcia 
stanowiska w sprawie wezwania Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia  
8 sierpnia 2018 r. do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśniecie mandatu 
radnego (druk nr 2a/184). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 183/V/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
O godz. 8.20. Zarząd był obecny na dwóch budowach realizowanych 

przez powiat tj. remont drogi Trzcińsko-Zdrój - Gogolice oraz 
przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka. 
 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr 1/184). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej 
realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się „BRZ”. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru 
Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 2/184). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się „BRZ”. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego 

zajęcia stanowiska w sprawie wezwania Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. do podjęcia uchwały 
stwierdzającej wygaśniecie mandatu radnego (druk  
nr 2a/184). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie wezwania Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. do podjęcia uchwały 
stwierdzającej wygaśniecie mandatu radnego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie wezwania Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 
8 sierpnia 2018 r. do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśniecie mandatu radnego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie wezwania 
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. do podjęcia 
uchwały stwierdzającej wygaśniecie mandatu radnego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się „BRZ”. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Skarbnika Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/184). 
 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego.  
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk nr 4/184). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 652/2018 w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XXXVIII/254//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r. (druk nr 5/184). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie – Bożena Stawiarska oraz Główny Księgowy jednostki – Iwona Miler. 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/254//2018 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/254//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/254//2018 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. 

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

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego, 
planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz planu 
wydatków jednostki na 2018 r. (druk nr 6/184). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora PCPR 

w Gryfinie, gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-
Pozostała działalność z tytułu pozyskanych środków z PFRON 
w wysokości 187 576,66 zł przeznaczonych na następujące zadania: 

- likwidacje barier transportowych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. Mieszka I poprzez zakup samochodu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (80 000,00 zł), 

- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Bajkowego Przedszkola Miejskiego” 
(80 000,00 zł), 

- przebudowa wejścia głównego i ciągów pieszych w obrębie Szkoły 
Podstawowej Nr 3 przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie (25 986,86 zł), 

- koszty obsługi wymienionych projektów (1 589,80 zł). 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Wydziałowi 
„FK”. 
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W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie – Bożena Stawiarska oraz Główny Księgowy jednostki – Iwona Miler. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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. „Przebudowa ulicy 
Willowej w Chojnie – etap I” (druk nr 7/184). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie – etap I”. 

 
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. „Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie – etap I” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 653/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Willowej  
w Chojnie – etap I”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy 
ZD.272.23.2018.MW. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie 
dokumentacji technicznej na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej 
nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chełm Górny” (druk nr 8/184). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Umowy nr 32/ZD/18 z firmą 
„PROMIT mgr inż. Robert Mituta” z/s w Dobrej na wykonanie 
dokumentacji technicznej na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej  
nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chełm Górny” za kwotę 41 820,00 zł 
brutto. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 
wykonania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1356Z 
Gryfino-Linie w m. Borzym, o dł. 100 mb (druk nr 9/184). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami dot. zlecenia wykonania budowy chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 1356Z Gryfino-Linie w m. Borzym, o dł. 100 mb, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał Wydział „ZD” do jego uzupełnienia  
i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu. 

Dodatkowo, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do 
wystąpienia z pismem do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa 
Infrastruktury o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
państwa realizacji zadania pn.: „Przebudowa przepustu na rzece 
Rurzyca w m. Rurka”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na zadanie  
pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów 
obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie – etap I” 
(druk nr 10/184). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
wybór Wykonawcy – tj. firmy Zakład Usług Budowlanych Łukasz 
Nazimek z Chojny na zadanie „Zabezpieczenie i odbudowa części 
odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz 
Basztową w Chojnie – etap I”, za kwotę 145 573,49 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na zadanie  
pn. „Modernizacja instalacji c.o. w sali gimnastycznej przy SOSW  
w Chojnie” (druk nr 11/184). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
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wybór Wykonawcy – tj. firmy ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniowski  
i S-ka ze Szczecina na zadanie „Modernizacja instalacji c.o. w sali 
gimnastycznej przy SOSW w Chojnie”, za kwotę 64 944 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy 
13/EK/2018 z dnia 25 maja 2018 r. o wsparcie realizacji zadania 
publicznego (druk nr 12/184). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 13/EK/18 z dnia 25.05.2018 r.  
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cienie 
zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki, w którym zmienia się program 
wydarzenia oraz występujących kosztów, które nie powodują zmian  
w zakresie całkowitego kosztu realizacji ww. zadania.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 
dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzanych przez Powiat Gryfiński (druk 
nr 13/184). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku 

funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzanych przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzanych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 654/2018 w sprawie 
przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzanych przez Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Powiatu Gryfińskiego w zakresie kierowanej jednostki 
(druk nr 14/184). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
Powiatu Gryfińskiego w zakresie kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Gryfińskiego w 
zakresie kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 655/2018 w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności Powiatu Gryfińskiego w zakresie kierowanej 
jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. uruchomienia klasy łączonej I-III w Szkole Podstawowej 
Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Zespole Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie (druk nr 15/184). 

  
Zarząd rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki dot. uruchomienia klasy łączonej I-III w Szkole 
Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Zespole Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie i jednogłośnie wskazał jako właściwą 
do realizacji szkołę SOSW w Chojnie, posiadającą internat. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wprowadzenia do budżetu powiatu projektu pn. „Promocja 
miejsc, wydarzeń na terenie powiatu gryfińskiego LSR oraz jego 
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mieszkańców w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Polskę” (druk nr 16/184). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie zwiększa się planowane 
wydatki w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego na realizację projektu „Promocja miejsc, wydarzeń na 
terenie Powiatu Gryfińskiego objętego LSR oraz jego mieszkańców 
w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę” 
o kwotę 74 900,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w dziele 
750-Administracja publiczna o 24 900,00 zł, dziale 921-Kultura  
ochrona dziedzictwa narodowego o 42 000,00 zł i dziale 926- Kultura 
fizyczna o 8 000,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, których 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 17/184). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, których przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, których 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 656/2018 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, 
których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (dot. lokalu 
użytkowego o pow. 36 m2, znajdującego się w trwałym zarządzie ZSP  
w Chojnie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 
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Żórawie, gmina Gryfino oraz wyrażenie zgody na podpisanie 
porozumienia w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (druk  
nr 18/184). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie Żórawie, gmina Gryfino. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Żórawie, gmina Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie Żórawie, gmina Gryfino oraz wyraził 
zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie ustanowienia służebności 
gruntowej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o wypłatę 
odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość 
przeznaczoną na poszerzenie drogi publicznej powiatowej (druk  
nr 19/184). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku o wypłatę 
odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną 
na poszerzenie drogi publicznej powiatowej, Zarząd jednogłośnie ustalił 
kwotę odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości 
nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego oraz termin 
płatności odszkodowania na 30 dni od daty podpisania porozumienia. 
Zarząd podpisał porozumienie w sprawie wysokości, terminu i sposobu 
wypłaty w/w odszkodowania.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

21. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego dochodów  
i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r.  – 
Wydziału „GN” (druk nr 20/184). 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, gdzie 
dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków poprzez 
zmniejszenie  w dziale 851-Ochrona zdrowia kwoty 53 600,00 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu środków na zakup energii elektrycznej, 
wykonania przeglądów kominiarskich i ppoż., naprawy schodów   
i innych wydatków eksploatacyjnych obiektów administracyjnych  
(dział 750-Administracja publiczna – 39 000,00 zł) i obiektów mienia 
powiatowego (dział 700-Gospodrka  mieszkaniowa – 14 600,00 zł). 

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

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

22. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. – Referatu 
„I” (druk nr 21/184). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Kierownik Referatu Informatyki – Waldemar 

Trzeciak. 
 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Kierownika Referatu 
Informatyki, gdzie większa się planowane wydatki majątkowe na 
zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie” 
w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 100 000,00 zł - na 
zakup urządzeń i oprogramowania do transmisji i utrwalania obrad 
sesji rady powiatu, zgodnie z wymogiem ustawy o samorządzie 
powiatowym. 

Dodatkowo, Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu „I” do 
wystąpienia z pismem do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków finansowych  
z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania 
wprowadzonego przez ustawodawcę, dot. konieczności transmisji  
i utrwalania obrad rady powiatu od kolejnej kadencji tj. od listopada 
br. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „I” i „FK”. 
 

23. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki oraz Naczelnika 
Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie finansowym 
dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału 
„OR” i Referatu „I” (druk nr 22/184). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji oraz Kierownika Informatyki, gdzie zwiększa 
się plan dochodów i wydatków budżetu o 4 955,32 zł w rozdziale 75020-



 12 

Starostwa powiatowe z tytułu refundacji przez Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie kosztów przygotowania 
dwóch stanowisk roboczych dla uczniów odbywających staż/praktykę 
zawodową w zakresie informatyki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „I”, „OR”  
i „FK”. 

 
W tym momencie posiedzenie \opuścił Kierownik Referatu Informatyki – Waldemar Trzeciak. 

 
24. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zwiększenia 

dochodów i wydatków budżetu powiatu (druk nr 23/184). 
 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Komunikacji i Transportu, gdzie zwiększa się planowane 
dochody i wydatki budżetu powiatu w rozdziale 60004-Lokalny 
transport zbiorowy o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego 
Gminy Widuchowa z przeznaczeniem na utrzymanie linii 
komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice i Gryfino. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „KM”  
i „FK”. 
 

25. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na rok 2018 (druk nr 24/184). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie zwiększa się plan wydatków w 
kwocie 11 070,00 zł, na usunięcie na usunięcie awarii stacji stabilizacji 
ciśnienia w kotłowi gazowej (wymiana wadliwego sterownika). 
Sfinansowanie wydatku nastąpi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego w rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w 
kwocie 1 772,81 zł i w dziale 801-Oświata i wychowanie 6 181,69 zł. 
Pozostała kwota pochodzić będzie ze zwiększonych dochodów jednostki 
wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu. 

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

26. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na rok 2018 (druk nr 25/184). 

 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie zwiększa się plan wydatków 
bieżących w kwocie 1 500,60 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
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wychowawcza w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno–
wychowawcze przy jednoczesnym zmniejszeniu dodatkowych 
wynagrodzeń rocznych z przeznaczeniem na wyjazd drużyny na 
Mistrzostwa Świata w warcabach w Mławie. 

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

27. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2018 (druk nr 26/184). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie zwiększa się plan dochodów  
i wydatków o 4 089,21 zł z tytułu odszkodowania będącego następstwem 
zalania pomieszczeń internatu podczas ulewnych deszczy.  

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

28. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostki 
na rok 2018 (druk nr 27/184). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie w rozdziale 85403-Specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększa się plan dochodów o 3 115,20 zł 
z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Współpracy Młodzieży 
Polsko-Niemieckiej przekazanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania, z przeznaczeniem na dofinansowanie do 
usunięcia awarii. 

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

29. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków budżetowych 
jednostki 2018 r. (druk nr 28/184). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie w dziale 853-Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała 
działalność zwiększą się planowane dochody i wydatki budżetowe 
o 36 900,00 zł w związku z realizacją w partnerstwie projektu 
„Wykwalifikowany logistyk” z liderem Euro-Capital Doradztwo 
Gospodarcze Piotr Sibilski. Projekt dofinansowany z RPO WZ w latach 
2014-2020 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek 
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prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących 
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

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

30. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków budżetowych 
jednostki 2018 r. (druk nr 29/184). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie zwiększa się plan 
wydatków w kwocie 17 047,46 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie 
w rozdziale 80115 – Technika na wynagrodzenia z tytułu wypłaty 
odprawy rentowej oraz ekwiwalentu za urlop z powodu odejścia 
pracownika na rentę przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków 
w Starostwie Powiatowym. 

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

31. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków budżetowych 
jednostki 2018 r. (druk nr 30/184). 

 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie zwiększa się plan 
wydatków w kwocie 17 553,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie 
w rozdziale 80115 - Technika (w kwocie 9 799,20 zł) przy jednoczesnym 
zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty 
i wychowania oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne (w kwocie 7 753,80 zł) 
przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wypłatę nagród 
jubileuszowych dla pracowników. 

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

32. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków budżetowych 
jednostki 2018 r. (druk nr 31/184). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie o 26 000,00 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza w kwocie 3 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planowanych wydatków w tych działach objętych planem finansowym 
Starostwa, będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz 
zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania jednostki. 

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

33. 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 32/184). 

 
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, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 657/2018 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”. 
 

34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozliczenia dotacji 
z budżetu Powiatu Gryfińskiego przez samorządowy zakład 
budżetowy (druk nr 33/184). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozliczenia dotacji  

z budżetu Powiatu Gryfińskiego przez samorządowy zakład budżetowy. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego przez samorządowy zakład 
budżetowy w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 658/2018 w sprawie 
rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego przez samorządowy 
zakład budżetowy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 34/184). 

 
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 659/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

36. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 
2018 r. (druk nr 35/184). 

 
Zarząd po omówieniu, przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2018 r. Przedmiotowa informacja, 
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach 
publicznych zostanie przekazana Radnym Powiatu Gryfińskiego. 

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

37. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 184/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 
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(protokół nr 184/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2018 r.) 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 
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