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Protokół Nr 186/V/2018 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 

         W dniu 13 września w godzinach  11:00 do 12:30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I. SPRAWY ORGANIZACYNE 
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził Starosta 

Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu 
oraz zaproszeni goście (lista obecności-zał. nr1). 

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego 
wprowadzono zmiany: 
- Wniosek Skarbnik Powiatu o rozpoczęcie posiedzenia od wniosku - 
druku nr 13/186. 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag.  
(porządek obrad – zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 185/V/2018 z dnia 6 września 2018 r. został przyjęty 
jednogłośnie. (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

1. 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 13/186). 

 
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 jednogłośnie podjął uchwałę Nr 663/2018 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”. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji 
celowych OSP z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk 1/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Waldemar Derkacz. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych 
OSP z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w 
Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowych OSP z terenu Powiatu Gryfińskiego., w brzmieniu 
zaproponowanym  przez wnioskodawcę? 
       
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 665/2018 w sprawie udzielenia 
dotacji celowych Ochotniczym strażom Pożarnym z terenu Powiatu 
Gryfińskiego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego do 
przedstawiania dokumentacji o stanie środków jakimi dysponujemy z 
uwzględnieniem kwot, które już zostały przekazane poszczególnym 
Ochotniczym Strażom Pożarnym. 
 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar 

Derkacz. 
 

3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Chojnie w/s wyrażenia zgody na nabór do klasy I i II Szkoły 
Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim (druk 2/186). 
 

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

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę w sprawie wyrażenia 
zgody na nabór do klasy I i II Szkoły Podstawowej dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i  
Turystyki do uzupełnienia wniosku (druk nr 2/186) pod względem 
finansowym i merytorycznym. 

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

w/s rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego w trybie 
pozakonkursowym (druk3/186). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki, dotyczącego wniosku Klubu Sportowego Hermes w sprawie 
realizacji zadania publicznego – w trybie uproszczonym – pn. 
„Narodowy Bieg Niepodległości”  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na dofinansowanie kwotą 10 000,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu w Gryfinie dotyczącej 
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. ”Inwestycja w 
kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” (druk3a/186). 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu w Gryfinie dotyczącej 
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 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu w Gryfinie 
dotyczącej 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 664/2018 w sprawie 
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu 
w Gryfinie dotyczącej zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji 
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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. 
 

6. Wniosek  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie w/s podpisania Aneksu nr 2 do umowy nr 
PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o zlecenie realizacji 
zadania publicznego (druk4/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie Bożena Stawiarska. 
 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 
2/2018 do Umowy nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22.12.2017 r. o 
zlecenie realizacji zadania publicznego polegającą na prowadzeniu 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 
Nadzór nad realizacją powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
 

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie w/s podpisania Aneksu nr 2 do umowy nr 
PCPR.MJ.0114.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. o zlecenie realizacji 
zadania publicznego (druk5/186). 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 
2/2018 do Umowy nr PCPR.MJ.0114.2017 z dnia 27.12.2017 r. o 
zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 

Nadzór nad realizacją powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

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

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków 



5 
 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. - Wydziału "GN" (druk 
6/186). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie 
zmiany plany finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie na 2018 r. - Wydziału "GN", gdzie zmniejsza się w planie 
wydatków z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 853 – Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała 
działalność – zakup energii – 2 800,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków z tytułu realizacji zadań własnych w 
dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 
85395 – Pozostała działalność – Podatek od towarów i usług (VAT) – 
2 800,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN” oraz 
Wydziałowi „FK”. 
 

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s 
zwiększenia w planie finansowym wydatków jednostki na 2018 rok 
(druk7/186). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia w planie finansowym 
wydatków w dziale – Oświata i wychowanie rozdział 80115 - technika 
w kwocie 18 930,77 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne w kwocie  
6 831,84 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na 
zadania oświaty i wychowania oraz na zadania edukacyjnej opieki 
wychowawczej. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 
Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 
2018r. (druk8/186). 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie zwiększa się plan 
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wydatków o kwotę 5 919,20 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie w 
rozdziale 80115-Technika oraz w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tą kwotę w dziale 
801-Ośwata i wychowanie w rozdziale 80115-Technika z 
przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę 
umowy zlecenia z tytułu koszenia trawy na terenie szkoły oraz składki 
ZUS zakładu pracy i Fundusz Pracy. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz   
Dyrektorowi jednostki. 
 

11. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 
2018r. (druk9/186). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek  Dyrektora Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, gdzie zwiększa się 
plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł w dziale 855-Rodzina w rozdziale 
85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z 
przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na 
ubezpieczenia społeczne pracodawcy przy jednoczesnym zmniejszeniu 
składek na Fundusz Pracy. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 

12. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk10/186). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował  wniosek Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej, gdzie  zmniejsza się plan wydatków w 
kwocie 83 795,73 w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej z tytułu uposażenia i dodatkowego uposażenia 
funkcjonariuszy przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o tą 
kwotę z przeznaczeniem na wypłatę środków na rekompensaty 
pieniężne za przedłużony czas służby za okres I półrocza 2018r. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi ‘FK” i 
Kierownikowi jednostki. 
 

13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 
w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. 
(druk11/186). 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, gdzie zwiększa się plan 
wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 
85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie 
specjalistyczne o kwotę 25 895,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
jednorazowych środków z tytułu nagród jubileuszowych i odprawy 
emerytalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na 
zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
dyrektorowi jednostki. 
 

14.  Informacja Skarbnika Powiatu w/s złożonych Zarządowi Powiatu 
sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych za okresy 
sprawozdawcze II kwartału 2018 r. sporządzonych przez kierowników 
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i kierowników 
powiatowych jednostek budżetowych (KP PSP i PINB), zwanych dalej 
jednostkami (druk12/186). 
 
Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu w/s złożonych 
Zarządowi Powiatu sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych 
za okresy sprawozdawcze II kwartału 2018 r. sporządzonych przez 
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i 
kierowników powiatowych jednostek budżetowych (KP PSP i PINB). 
Wszystkie sprawozdania jednostkowe zostały złożone w terminach 
wynikających z rozporządzeń, nie wystąpiły przekroczenia 
planowanych wydatków oraz zobowiązania wymagalne. 
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 rok(druk 14/186). 
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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 666/2018  w/s 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. Sprawy różne, informacje, wolne wioski 
 
- Zarząd przyjął autopoprawkę, zgłoszoną przez Skarbnik Powiatu do projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 r.  
(druk nr 11/XLIII) – w § 5 projektu uchwały – wyrażenie „(…) w sprawie zmian 
budżetu powiatu (…)” winno być wyrażenie „(…) w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego (…) . 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr186/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 186/V/2018 Zarządu Powiatu z 13 września 2018 r.) 


