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Protokół nr 185/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

            W dniu 6 września 2018 r. w godzinach 8:30 do 11:35 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, a następnie Wicestarosta Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli 
Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (lista obecności-zał. nr1). 

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego wprowadzono: 
-Wniosek  Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dotyczącego wniosku Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w/s 
dofinansowania organizacji Dożynek Archidiecezjalnych w dniu 8 września br. 
(druk nr 9a/185). 
-Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w/s 
zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 rok. 
(druk22a/185) 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
(porządek obrad – zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 184/V/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie 
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1.  Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 

Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku "Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o., dotyczącego sfinansowania 
akcji promocyjno-medycznej pod nazwą "Rodzić bez bólu". 
(druk nr1/185). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Inspektor Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk   

 
        Na wniosek  Naczelnika Wydziału  Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dotyczącego 
wniosku Prezesa Zarządu   Szpitala Powiatowego w Gryfinie , 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy tj. 
Umowa Zlecenie Nr 12/GN/18,  dotyczącej sfinansowania gazu 
znieczulającego o nazwie „Entonox”, upominków i warsztatów dla 
rodzących ,poprzez zorganizowanie akcji promocyjno-medycznej 
pod nazwą „Rodzić bez bólu”, na kwotę 12 000,00 zł. 
Nadzór  nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi  „GN”. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk   

 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i 

Transportu dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do 
umowy dot. zwiększenia dotacji celowej z budżetu Gminy 
Widuchowa w roku 2018 dla Powiatu Gryfińskiego z 
przeznaczeniem na utrzymanie linii komunikacyjnej: Czarnówko 
– Pacholęta – Marwice – Gryfino (druk nr 2/185).   
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału Komunikacji i 
Transportu Aneta Płóciennik Śmiałkowska. 

 
   Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i 
Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
Aneksu nr 1 do Umowy nr ISR/U/2 z dnia 02.01.2018 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany budżetu Powiatu. Dział 600 rozdział 
60004 § 2710 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy 
finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących. 
Nadzór nad realizacja zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Przyjęcie 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu 
Powiatu Gryfińskiego instrumentem płatniczym (druk nr 3/185). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie, w 
sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody 
budżetu Powiatu Gryfińskiego instrumentem płatniczym. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu 
Powiatu Gryfińskiego instrumentem płatniczym, w brzemieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w 
Gryfinie w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących 
dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego instrumentem 
płatniczym. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuszcza uczestniczyła  Naczelnik Wydziału Komunikacji i 

Transportu Aneta Płóciennik Śmiałkowska. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i 
Zamówień publicznych w sprawie unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadane : „Termomodernizacja 
obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój 
realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” (druk 4/185). 

 
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 wyraził zgodę na 
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na zadane : 
„Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w 
Trzcińsku Zdrój realizowana w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”,  ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie 
art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu 
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej ofert(…)”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i 
Zamówień Publicznych w sprawie rozstrzygnięcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadane ”Dostawa wyposażenia 
pracowni Zakładu Aktywności Zawodowej” w Gryfinie z 
podziałem na części (druk nr 5/185). 
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   Zarząd omówił wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. ”Dostawa wyposażenia pracowni Zakładu Aktywności 
Zawodowej” w Gryfinie z podziałem na części”. Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór ofert na poszczególne części 
zamówienia. 
Na część I zamówienia dot. sprzętu komputerowego: 
- wybór oferty nr 9 Wykonawcy T-System sp. Z o.o. ul. Św. 
Antoniego 7, 50-073 Wrocław 
Na część II zamówienia dot. wyposażenia pracowni krawieckiej: 
- wybór oferty nr 5 Wykonawcy ZUH ELKOT Krzysztof 
Kotkowski o/Kielce    ul. Jesionowa 31B, 25-540 Kielce 
Na część III zamówienia dot. wyposażenia archiwum: 
- wybór oferty nr 10 Wykonawcy HSM Polska sp. Z o.o. ul. 
Emaliowa 28,  
02-295 Warszawa,  
Na część IV zamówienia dot. regałów metalowych: 
- wybór oferty nr 12 Wykonawcy PH KOGEX sp. Z o.o. ul. 
Gajowa 53/16,      50-520 Wrocław. 
Na część V zamówienia dot.  sprzętu porządkowo-ogrodniczego: 
-wybór oferty nr 1 Wykonawcy Biuro Inżynieryjne Martex 
Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów. 
Na część VI zamówienia dot. sprzętu rehabilitacyjnego: 
- wybór oferty nr 2 Wykonawcy W&W Design Katarzyna 
Kaczmarczyk  
ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice. 
Na część VII zamówienia dot. wyposażenia warsztatowego: 
- wybór oferty nr 12 Wykonawcy PH KOGEX sp. Z o.o. ul. 
Gajowa 53/16,      50-520 Wrocław. 
Zarząd zobowiązał Wydział do sprawdzenia i dostarczenia 
dokumentu który, jest wskaźnikiem i potwierdza realizację 
zadania. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego 
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zamówienia pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie” (druk 6/185). 
 
   Zarząd omówił uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania 
zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia pn. „Rozbudowa 
szpitala Powiatowego w Gryfinie”.  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania zespołu nadzoru nad realizacją zamówienia pn „Rozbudowa 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie, w brzmieniu zaproponowanym  przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
        

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 660/2018 w sprawie 
powołania zespołu nadzoru nad realizacją zamówienia pn. 
„Rozbudowa szpitala Powiatowego w Gryfinie”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński 
 
 

7.  Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s 
udzielenia dotacji celowej dla OSP w Moryniu z przeznaczeniem 
na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-
pożarniczych (druk 7/185). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Podinspektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Krzysztof Krawczyk 

 
     Zarząd omówił  Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 
udzielenia dotacji celowej w wysokości 2 500,00 zł dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu z przeznaczeniem na 
zakup nagród i upominków dla uczestników zawodów sportowo-
pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu 
Gryfińskiego w Moryniu. 

         
        Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu           

Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Moryniu, w brzmieniu zaproponowanym  przez wnioskodawcę? 

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

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę  Nr 661/2018 w sprawie 
udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Moryniu w wysokości 2 500,00 zł. 
Nadzór na realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK” 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Podinspektor Wydziału zarządzania Kryzysowego 

Krzysztof Krawczyk.  
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki dot. informacji o stanie przygotowania szkół i 
placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019  
 (druk 8/185). 
 

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

 
   Zarząd przyjął jednogłośnie  informację o  stanie 
przygotowania szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 
2018/2019. Zarząd  zobowiązał  Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w terminie 7 dni  do wystąpienia do 
Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezesa Rady Ministrów o 
uruchomienie subwencji z rezerwy ogólnej, na pokrycie różnic w 
subwencji oświatowej, spowodowanych zmianami przepisów  w 
Ustawie o Systemie Oświaty. 
Nadzór nad realizacją zadania  powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk9/185). 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmian do 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, 
Zarząd jednogłośnie postanowił rozpatrzyć wniosek na kolejnym 
posiedzeniu, po pisemnym uzupełnieniu jego zasadności. 
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Nadzór nad realizacja zadania powierza się wydziałowi „EK”. 

10.  Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w 
sprawie dofinansowania w ramach promocji Powiatu 
Gryfińskiego organizację Dożynek Archidiecezjalnych w Gryfinie 
(druk 9a/185) 
 
   Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki dotyczącego wniosku Dyrektora Gryfińskiego Domu 
Kultury, w sprawie dofinansowania w ramach promocji Powiatu 
Gryfińskiego organizacje Dożynek Archidiecezjalnych , Zarząd 
jednogłośnie postanowił dofinansować realizację zadania kwotą 
4 000,00zł.(z tego 3 000,00 zł – koszt koncertu Zespołu Pieśni i 
Tańca Szczecinianie, 1 000,00 zł – koszt transportu kapel 
ludowych). 
Za nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi ”EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuszcza Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 

Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
 

11.  Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Chojnie w sprawie zwiększenia limitu dziennych wydatków 
opłacanych kartą płatniczą, w związku z realizacją projektu w 
ramach programu Erasmus+ (druk10/185). 
 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę  na zwiększenie limitu dziennych wydatków opłacanych 
kartą płatniczą do kwoty 5 000,00 zł, w związku z realizacją 
projektu pt. „Struggle Against Violent Extremism” programu 
Erasmus+.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 

12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w sprawie zwiększenia planu 
dochodów budżetowych jednostki na rok 2018 (druk 11/185). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd pozytywnie 
zaopiniował zwiększenie planu dochodów budżetowych 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na rok 
2018 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę  
3 115,20zł.  
Nadzór nad wykonaniem zadania powierza się Dyrektorowi 
jednostki oraz Wydziałowi „FK”. 
  

13.  Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
 nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia w planie wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2018 (druk12/185). 
 
W tym momencie posiedzenie opuścił Starosta - Posiedzenie zarządu 
poprowadził Wicestarosta Jerzy Miler. 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Wicedyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, o zwiększenie planu 
dochodów i  wydatków na 2018 rok, w dziale 853-pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała 
działalność o kwotę 36 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
projektu „Wykwalifikowany logistyk”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
jednostki oraz Wydziałowi „FK”. 
 

14.  Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 
2018 rok (druk13/185). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuję się zwiększenia planu dochodów w dziale 801-Oświata i 
wychowanie, rozdział 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie  
3 747,15 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w 
dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80120-
Liceaogólnokształcące w kwocie   
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3 747,15zł z przeznaczeniem pokrycia kosztów podróży 
służbowych oraz zakupu energii.  
Nadzór nad realizacja zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki. 
 

15.  Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 
2018 r. (druk14/185). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zmiany w planie 
finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na 
2018 rok, gdzie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w 
dziale 801-Oświata i wychowanie , rozdział 80120-Licea 
ogólnokształcące w kwocie 3 172,53 zł z tytułu otrzymania 
odszkodowania za powstałe szkody, do których doszło w skutek 
obfitego deszczu, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków w dziale 801-Oświata i wychowania, rozdział 80120- 
Licea ogólnokształcące w kwocie 3 172,53 z przeznaczeniem na 
zakup materiałów i wyposażenia. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki. 

 
16.  Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Chojnie  w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 
2018 r. (druk15/185). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zmiany w planie 
finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na 
2018 rok, gdzie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w 
dziale 801-Oświata i wychowanie, rodział-80130 Szkoły 
zawodowe, w kwocie 1 191,77zł, oraz zwiększenia w planie 
wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-
Szkoły Zawodowe w kwocie 1 191,77 zł z przeznaczenie na zakup 
materiałów i wyposażenia. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki. 
 

17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Chojnie  w sprawie zmiany w planie finansowym oraz dokonanie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z 
zatwierdzeniem do realizacji projektu przez Wojewódzki Urząd 
pracy w Szczecinie (druk16/185). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  w sprawie zmiany w 
planie finansowym oraz dokonanie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej w związku z zatwierdzeniem do realizacji 
projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w 
przyszłość” przez Wojewódzki Urząd pracy w Szczecinie, gdzie 
dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w dziale 801-
Oświata i wychowanie, rozdział 80195-Pozostała działalność w 
kwocie 14 781,86zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki.  
 
Od tego momentu Starosta ponowie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu. 
Funkcje przewodniczącego pełnił Wicestarosta Jerzy Miler. 
 

18.  Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki oraz 
planu wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2018 rok (druk 17/185). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  gdzie zwiększa się 
planowane dochody i wydatki w rozdziale 85202 –Domy pomocy 
społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu i 
gmin do tego zobowiązanych o 67 000,00 zł przy jednoczesnym 
zwiększeniu dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego 
DPS w Moryniu. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki. 
 

19.  Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków 
jednostki na 2018 r. (druk18/185). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w którym zwiększa się 
planowane wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  o 
223 622,23 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków jednostki w rozdziale 
85508-Rodziny zastępcze o 300 000,00 zł oraz w rozdziale 85510-
Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o 36 000,00 
zł z tytułu świadczeń społecznych i zakupu usług od innych 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
I Dyrektorowi jednostki. 
 

20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki na rok 
2018r. (druk19/185). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w sprawie zwiększenia 
planu dochodów o kwotę 23 866,84 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki. 
 

21.  Wniosek  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie  w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków  
Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie na rok 2018 
(druk20/185). 
 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  w sprawie zwiększenia 
planu finansowego wydatków  Powiatowego Centrum Pomocy w 
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Rodzinie na rok 2018 z tytułu nagrody jubileuszowej. Kwota 
zwiększenia planu finansowego została uwzględniona w 
wyliczeniach do wniosku - druk18/185. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki. 
 

22. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie  w sprawie zmiany planu finansowego wydatków 
jednostki na 2018 rok (druk21/185). 
 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuję się 
zwiększenia  planowanych wydatków na wynagrodzenia 
bezosobowe w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w kwocie 30 
000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na 
wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją 
projektu "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014-2020 i ponoszeniem wydatków związanych z zawartymi 
umowami zlecenia z psychologami. 

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

23. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie w sprawie Zmiany plany finansowego wydatków 
jednostki na 2018 rok (druk 22/185). 
 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się 
planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w dziale 853 - 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 
- Pozostała działalność w kwocie 22 443,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
pracowników w związku z realizacją projektu "Niepełnosprawni 
w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
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niepełnosprawnych" i ponoszeniem wydatków związanych z 
zawartymi umowami zlecenia z osobami z zewnątrz-z animatorem 
treningów kompetencji i umiejętności oraz trenerem 
prowadzącym indywidualny coaching rodzinny z beneficjentami 
projektu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki. 
 

24.  Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu 
wydatków budżetowych w Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie na 2018 rok (druk 22a/185). 
 
Zarząd pozytywnie rozparzył wniosek Dyrektora Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, gdzie 
zwiększa się w planie wydatków budżetowych w dziale 855-
Rodzina, rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych na kwotę 15 000,00zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki. 

 
25. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiana uchwały w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 
rok (druk23/185). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2018 rok oraz zmiana uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu           
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiana 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 
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Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 662/2018 w sprawie 
zmiany uchwały 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”. 
 

26.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2018 (druk24/185). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2018. 
Wiceprzewodniczący Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Rady powiatu w 
sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok , w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 

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

 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę 
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk25/185). 
 
Zarząd omówił projekt Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 
 
Wiceprzewodniczący Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Rady powiatu 
zmieniającą 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 przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 . 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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28. Sprawy różne, informacje, wolne wioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem  Związków Powiatów Polskich, znak 
Or.A.0720/50/18 z dnia 3 września 2018 roku dotyczącym bieżącej sytuacji w 
szpitalach powiatowych. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji 
elektronicznej na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr185/V/2018 
 
 
 
Protokół sporządziła Paulina Jasińska              __________________________ 
 
 
 Przewodniczący zarządu Powiatu – Wojciech Konarski ………………………. 
 
Członek zarządu – Jerzy Miler                                          ………………………. 
 
Członek zarządu – Henryk Kaczmar                                ……………………….. 
 
Członek Zarządu Jan Gładkow                                         ………………………. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

(protokół nr 185/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 6 września 2018 r.) 
 

 

 


