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Protokół nr 189/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 4 października 2018 r. w godz. od 1000 do 1430 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  
dot. podpisania aneksu nr 3 do umowy nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22 grudnia 
2017 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego (druk nr 20/189). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
dot. podpisania aneksu nr 2 do umowy 3/KM/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. na 
wykonanie świadczenia w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu 
Gryfińskiego na linii komunikacyjnej Czarnówko - Pacholęta -Marwice – Gryfino 
(druk nr 21/189). 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  
w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk nr 22/189). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 188/V/2018 z dnia 27 września 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

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

w/s przyznania nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom jednostek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 1/189). 

 
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 ustalił wysokość 
nagrody Starosty Gryfińskiego dla dyrektorów i nauczycieli oraz 
zatwierdził listy osób, którym przyznano nagrody Starosty Gryfińskiego 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 25 200,00 zł. 
W/w środki będą pochodziły ze środków zaplanowanych w budżecie 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.  

Jednocześnie Zarząd postanowił, aby pozostałą kwotę z funduszu 
nagród przeznaczyć na zwiększenie puli nagród dla nauczycieli. 

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

dot. wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP  
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w Troszynie o zmianę przeznaczenia dotacji udzielonej z budżetu 
powiatu w 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
położonym na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 2/189). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

zmieniający uchwałę nr XXXVIII/255/2018 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem 
na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę nr XXXVIII/255/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca  
2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na 
obszarze powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę nr XXXVIII/255/2018 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji  
z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wprowadzenia do budżetu powiatu projektu pn. „Niepodległa” 
(druk nr 3/189). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie dokonuje się zmian 
w planie dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80195-Pozostała działalność, w kwocie 10 000,00 zł, na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 
dofinansowanie zadania obejmującego przygotowanie i 
przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, projekt pn. „Niepodległa”. 
Całkowity koszt projektu wynosi 12 500,00 zł (80% dofinansowania na 
podstawie porozumienia - 10 000,00 zł, 20% wkład własny - 2 500,00 zł. 
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego 
o kwotę 2 500,00 zł, w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 
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80195-pozostała działalność. Projekt realizowany jest przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

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.   

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji 

celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu 
gryfińskiego (druk nr 4/189). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu 
gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu 
gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 683/2018 w sprawie 
udzielenia dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu 
powiatu gryfińskiego (OSP – Krajnik Dolny, OSP – Mieszkowice). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Waldemar 

Derkacz. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie  
pn.: „Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie – etap I” (druk nr 
5/189). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 
Arkadiusz Durma. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej, powołanej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie – etap I”, Zarząd 
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jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy tj. firmy DANKOM Daniel 
Błażkiewicz z Lisiego Pola z oferowaną ceną 141 144,96 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.23.2018.MW. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

rozpatrzenia wniosku firmy NURPOL Prace Podwodne  
i Hydrotechniczne Pola-Anna Śmiejkowska-Torebko w sprawie 
przyspieszenia płatności za usługę wynikającą z umowy Nr 12/ZD/18 
z dnia 09.04.2018 r. na zadanie „Przebudowa przepustu na rzece 
Rurzyca w m. Rurka” (druk nr 6/189). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wniosku 

firmy NURPOL Prace Podwodne i Hydrotechniczne Pola-Anna 
Śmiejkowska-Torebko, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
przyspieszenie płatności za usługę wynikającą z umowy Nr 12/ZD/18  
z dnia 09.04.2018 r. dotyczącej realizacji zadania pn.: „Przebudowa 
przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka” - kwota 350 000,00 zł brutto. 

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

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie 
dokumentacji technicznej na „Przebudowę przepustów w ciągu drogi 
powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od  
km: 4+050 do km 4+730” (druk nr 7/189). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Umowy nr 35/ZD/18 z firmą 
„VIA Projekt Łukasz Szawaryński” ze Szczecina na wykonanie 
dokumentacji technicznej na „Przebudowę przepustów w ciągu drogi 
powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od 
km 4+050 do km 4+730” za kwotę 55 350,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy nr 68/DGIP/2018 z dnia 25.09.2018 r. o dofinansowanie 
środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania  
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w Golicach” (druk nr 8/189). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Umowy nr 68/DGIP/2018 z dnia 
25.09.2018 r.  z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie 
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środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej w Golicach”. Całkowity koszt zadania wynosi 
1 161 779,51 zł, środki powiatu – 641 529,51 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
 

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

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

uchwały nr XLIII/292/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
13 września 2018 r. zmieniającej uchwałę 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 9/189). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/292/2018 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 13 września 2018 r. zmieniającej uchwałę 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., do którego 
wprowadzono poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/292/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 września 
2018 r. zmieniającej uchwałę 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.  wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/292/2018 Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 13 września 2018 r. zmieniającej uchwałę  
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. 
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10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy  
w sprawie dofinansowania ze środków PFRON działalności 
warsztatu terapii zajęciowej (umowa pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Goszkowie) (druk nr 10/189). 

 
Zarząd jednogłośnie skierował do uzupełnienia wniosek Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia 
zgody na podpisanie Aneksu do umowy w sprawie dofinansowania ze 
środków PFRON działalności warsztatu terapii zajęciowej (umowa 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
  
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy  
w sprawie dofinansowania ze środków PFRON działalności 
warsztatu terapii zajęciowej (umowa pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie) (druk  
nr 11/189). 

 
Zarząd jednogłośnie skierował do uzupełnienia wniosek Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia 
zgody na podpisanie Aneksu do umowy w sprawie dofinansowania  
ze środków PFRON działalności warsztatu terapii zajęciowej (umowa 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot.:  
• wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie 
dofinansowania 10% kosztów działalności warsztatu terapii 
zajęciowej; 

• wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie w sprawie 
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dofinansowania 10% kosztów działalności warsztatu terapii 
zajęciowej (druk nr 12/189). 

 
Zarząd jednogłośnie skierował do uzupełnienia wniosek Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dotyczący: 
• wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie dofinansowania 
10% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej; 

• wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie w sprawie 
dofinansowania 10% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej 

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

w Gryfinie w/s podpisania Aneksu nr 13 do umowy  
nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. o zlecenie 
realizacji zadania publicznego (druk nr 13/189). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę podpisanie Aneksu nr 13 
do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.  
o zlecenie realizacji zadania publicznego (prowadzenie DPS w Moryniu) 
zawartej z Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego z/s w Niegowie w związku ze zmianą harmonogramu 
płatności dotacji zwiększonej o kwotę 67 000,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia między 
Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia 
dziecka do rodziny zastępczej spokrewnionej oraz warunków jego 
pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej 
rodzinie (druk nr 14/189). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
Porozumienia Nr 6285-1/14/2018 pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 
spokrewnionej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na 
jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 
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 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. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem „Budowa rurociągu melioracji 
wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie 
spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 
obr. Orzechów gm. Cedynia” (druk nr 15/189). 

 
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 zatwierdził wybór wykonawcy  
tj. firmy OPEN MIND Sp. z o.o. ze Szczecina na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem „Budowa rurociągu melioracji wodnych 
szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych 
wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów 
gm. Cedynia”, za kwotę 12 300,00 zł brutto i podpisał umowę w tym 
zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Dom  
z Sercem w Trzcińsku - Zdrój prowadzącego Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdrój (druk nr 16/189). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Dom z Sercem  
w Trzcińsku - Zdrój prowadzącego Dom Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdrój, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
aneksu do Porozumienia Nr 28/RI/2016 z dnia 17.11.2016 r.,  
w którym powiat pokryje 100% wkładu własnego projektu  
pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdrój przy ul. Aleja Róż 1”, jak również będzie 
odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury przetargowej  
i realizację ww. zadania. 

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

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
rok 2018 (druk nr 17/189). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. o kwotę 3 016,64 zł ze 
względu na niezgodność z uregulowaniami w tym zakresie (art. 53 
Karty Nauczyciela). 

 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
 
18. Wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu w/s zwiększenia 

środków finansowych w planie wydatków Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie na 2018 r. - w części której dysponentem jest kierownik 
„BRZ” (druk nr 18/189). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Obsługi Rady  

i Zarządu, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków bieżących  
w Starostwie Powiatowym w kwocie 28 000,00 zł w dziale 750-
Administracja publiczna, rozdziale 75019-Rady powiatów przy 
jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu  
z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym V i VI kadencji za miesiąc 
listopad (płatne w grudniu br.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Kierownikowi Biura. 
 
19. 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 
19/189). 

 
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.  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 684/2018 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”. 
 
20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania aneksu nr 3 do umowy  
nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o zlecenie realizacji 
zadania publicznego (druk nr 20/189). 

 
Zarząd jednogłośnie skierował do uzupełnienia wniosek Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania 
aneksu nr 3 do umowy nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22 grudnia  
2017 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

dot. podpisania aneksu nr 2 do umowy 3/KM/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. na wykonanie świadczenia w publicznym transporcie 
zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego na linii komunikacyjnej 
Czarnówko - Pacholęta -Marwice – Gryfino (druk nr 21/189). 
 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 
nr 2 do umowy 3/KM/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. na wykonanie 
świadczenia w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu 
Gryfińskiego w okresie od dnia 1 lutego do 28 września 2018 r. na linii 
komunikacyjnej Czarnówko - Pacholęta -Marwice - Gryfino (tam  
i powrót) oraz od dnia 1 października do 31 grudnia 2018 r. na linii 
komunikacyjnej Czarnówko - Pacholęta -Marwice - Gryfino (powrót), 
w którym zmniejsza się ilość kursów autobusów na wskazanej trasie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 22/189). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na rok 2018, 
Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora do: 

- aneksowania umowy na wypłatę wynagrodzenia za napisanie 
wniosku aplikacyjnego projektu pn. „Inwestycja w kształcenie 
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zawodowe – inwestycją w przyszłość!” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020; 

- złożenia wniosku do Zarządu Powiatu z propozycją zmiany planu 
finansowego jednostki na 2018 r. pozwalającej na sfinansowanie przez 
szkołę wynagrodzenia za napisanie ww. wniosku aplikacyjnego; 

- złożenia wniosku o zwiększenie planu dochodów i wydatków 
jednostki na 2018 r., w terminie pozwalającym na wprowadzenie 
stosownych zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu na najbliższej 
sesji, która została zaplanowana na dzień 25 października 2018 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z: 
- zawiadomieniem, znak: AB.6740.4.139.2018.AS z dnia 25 września 2018r., wydanym  
z upoważnienia Starosty przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa  
w sprawie decyzji nr 2/2018 z dnia 25 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej obejmującej przebudowę układu drogowego ulicy 1 Maja w ramach 
Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie (1/189); 
-  pismem, znak: K.0010.482.HB.2018 z dnia 26 września 2018 r., Zastępcy Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot. zbadania uchwały Nr 658/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozliczenia dotacji z budżetu 
Powiatu Gryfińskiego przez samorządowy zakład budżetowy (2/189); 
- wnioskiem dot. utrzymania koszy ulicznych przy drodze powiatowej w m. Gardno  
i skierował wniosek do Wydziału Zarządzania Drogami (3/189). 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 189/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

(protokół nr 189/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 4 października 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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