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Protokół nr 188/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 27 września 2018 r. w godz. od 1100 do 1500 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:  
- Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2018 r. (druk nr 26a/188). 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2018 r. (druk nr 26b/188). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 187/V/2018 z dnia 20 września 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia 

konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk  
nr 1/188). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, do którego 
wprowadzono poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2019 wraz z poprawką? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 673/2018 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s dofinansowania Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE (druk  
nr 2/188). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z wnioskiem Szkoły Podstawowej 
w Widuchowej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie 
finansowe w kwocie 3 000,00 zł organizowanego w dniu  
19 października 2018 r. XVII edycji Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE  
w Widuchowej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. dofinansowania „Mistrzostw Pomorza Zachodniego  
w Motocrossie” w Chojnie (druk nr 3/188). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z wnioskiem Klubu Motorowego Chojna, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 
2 000,00 zł organizacji „Mistrzostw Pomorza Zachodniego  
w Motocrossie”, które odbędą się w dniu 14 października 2018 r.  
w Chojnie 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 
szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 4/188). 

 
Zarząd przyjął protokół z prac Komisji Stypendialnej oraz 

zatwierdził listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 
szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 674/2018 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. poprzez przesunięcie 
środków w wysokości 2 800,00 zł do ZSP w Chojnie i 3 600,00 zł do ZSP 
nr 2 w Gryfinie. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i „FK”. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gryfinie (druk nr 5/188). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie – Jolanta Majewska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 675/2018 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie (dot. realizacji programu „Stabilne 
zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie 
publicznej”). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie – Jolanta Majewska.   
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych na 
terenie gminy Mieszkowice (druk nr 6/188). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 33/ZD/18 z firmą 
„DANKOM” Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola na przebudowę 
chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice za 
kwotę 146 484,40 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 
dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 7/188). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 1 osoba, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 676/2018 w sprawie 
określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych 
z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 8/188). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc 
postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  
z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc 
postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 677/2018 w sprawie 
powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na 
dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
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w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisanie umowy na wykonanie robót 
mających na celu poprawę miejscowego systemu odwodnienia ulicy 
Armii Krajowej w Gryfinie oraz ulicy Długiej w Żabnicy (druk  
nr 9/188). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 34/ZD/18 z firmą 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD Mateusz Siwek 
z Wełtynia na wykonanie robót mających na celu poprawę miejscowego 
systemu odwodnienia ulicy Armii Krajowej w Gryfinie oraz ulicy 
Długiej w Żabnicy za kwotę 25 497,90 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania 
(druk nr 10/188). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii 

dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 678/2018 w sprawie 
pozbawienia kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich  
z użytkowania (dot. dróg powiatowych na obszarze powiatu 
stargardzkiego). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 11/188). 

 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na 

rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 
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odstąpienia od usunięcia pojazdu został zdjęty z porządku obrad, celem 
uzupełnienia uzasadnienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

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

 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 

zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 12/188). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 679/2018 w sprawie 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

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

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

13. Wniosek Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie  
w/s zawarcia umowy na udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie 
w środki obrotowe dla jednostki (druk nr 13/188). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności 

Zawodowej w organizacji – Ewa Urbańska. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie, po wprowadzeniu poprawki, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia 
dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla jednostki. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 
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14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. wyboru oferty na zadanie pn. „Wykonanie podestu 
do tarcz do strzelnicy na 50 m w Zakładzie Aktywności Zawodowej” 
(druk nr 14/188). 

 
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 oferty, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
wybór wykonawcy na zadanie pn. „Wykonanie podestu do tarcz do 
strzelnicy na 50 m w Zakładzie Aktywności Zawodowej” wybierając 
ofertę firmy Metalfach Roman Łakomiec z siedzibą w Chwarstnicy za 
kwotę 9 800,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2721.12.2018.SD 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. wyboru oferty na zadanie pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz monitoringu 
wizyjnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie” 
(druk nr 15/188). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
wybór wykonawcy na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji 
projektowej systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego na 
potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie” wybierając 
ofertę firmy Multi System Paweł Oleszkiewicz z siedzibą  
w Mierzynie za kwotę 3 690,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2721.08.2018.SD 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej 
 – Ewa Urbańska. 

 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa 
i złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 16/188). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa  
i złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”. 

 
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. „Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 680/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa  
i złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy ZD.2720.15.2018.SD 
 

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

 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia propozycji „Domu 
Lekarskiego” S.A. w sprawie projektu uchwały dot. zasad 
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk nr 17/188). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha  
oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia 
propozycji „Domu Lekarskiego” S.A., Zarząd jednogłośnie przyjął 
stanowisko dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń członków 
Zarządu spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozstrzygnięcia zasadności 
ustanowienia prokury w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie  
Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na jej ustanowienie (druk nr 18/188). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
postanowił, iż decyzję w sprawie zasadności ustanowienia prokury  
w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. podejmie po 
uzyskaniu informacji w zakresie wzrostu wynagrodzenia za jej 
ustanowienie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na 
poddzierżawienie pomieszczeń w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 na 
działalność fizjoterapii (druk nr 19/188). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
poddzierżawienie pomieszczeń w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 na 
działalność fizjoterapii. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 
20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 rok (druk  
nr 20/188). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków 
w kwocie 13 448,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 
80195-Pozostała działalność z przeznaczeniem na ubezpieczenie 
obowiązkowe uczniów wynikających z przepisów prawa, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 rok (druk  
nr 21/188). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan dochodów 
jednostki na 2018 r. w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80120 
- Licea ogólnokształcące, paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar  
i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 9 355,33 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80120 - Licea 
ogólnokształcące, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 rok (druk  
nr 22/188). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zmniejsza się plan wydatków  
w kwocie 1 317,00 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 
80195-Pozostała działalność na zakup usług pozostałych przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o tę kwotę  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za tłumaczenia w związku 
z realizacją projektu pt. „Struggle Against Violent Extremism”, którego 
koordynatorem jest Konya II Men Turcja. 

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

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 
rok (druk nr 23/188). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków w kwocie 2 683,20 zł w dziale 854- Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne przy 
jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wypłatę 
nagrody jubileuszowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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24. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 24/188). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, gdzie zwiększa się 
plan wydatków w kwocie 20 353,64 zł w dziale 855-Rodzina, rozdział 
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla trzech 
pracowników przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na 
zadania z zakresu związanego z rodziną. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
25. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wytycznych do opracowania 

projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 r. (druk nr 25/188). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu skierował 
pismo do naczelników wydziałów, kierowników referatów i biur 
Starostwa Powiatowego a także do kierowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, powiatowych służb i straży  
w sprawie przygotowania materiałów planistycznych zgodnie  
z wytycznymi Zarządu do opracowania budżetu Powiatu na 2019 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 r (druk  
nr 26/188). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 681/2018 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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27. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na  
2018 r. (druk nr 26a/188). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
harmonogramu wydatków jednostki na 2018 r., zgodnie z którym 
zwiększa się transzę środków we wrześniu o 125 000,00 zł, październiku 
o 125 000,00 zł, listopadzie o 125 000,00 zł oraz grudniu o 99 532,19 zł 
przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w lutym o 92 295,96 zł, 
kwietniu o 85 138,04 zł, maju o 40 000,00 zł, lipcu o 121 736,98 zł, 
sierpniu o 135 361,21 zł.  

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

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na  
2018 r. (druk nr 26b/188). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
harmonogramu wydatków jednostki na 2018 r., zgodnie z którym 
zwiększa się transzę środków we wrześniu o 20 000,00 zł, październiku  
o 35 000,00 zł, listopadzie o 35 000,00 zł oraz grudniu o 35 478,80 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transzy w czerwcu o 84 441,66 zł oraz  
w lipcu o 41 037,14 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 27/188). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 682/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

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

 
Zarząd zapoznał się z: 
1. Pismem dot. dofinansowania uroczystości nadania imienia oraz sztandaru SP  

w Gogolicach (1/188) – odpowiedzi udzieli Wydział „EK”. 
2. Pismem Prezesa Zarządu „Dom Lekarski” S.A. dot. realizacji zadań 

inwestycyjnych (2/188) – odpowiedzi udzieli Wydział „GN”. 
3. Protokołem nr 8/2018 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2018 r. (3/188). 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 188/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 188/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 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 - Roman Rataj …………………………….. 
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