
 1

Protokół nr 191/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 18 października 2018 r. w godz. od 1100 do 1330 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:  
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę  
nr 686/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2018 r.  
w sprawie powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za 
promocję powiatu” (druk nr 9a/191); 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
porozumienia z Gminą Chojna w sprawie budowy ścieżki rowerowej w pasie 
drogowym drogi powiatowej Przyjezierze - Jelenin (druk nr 9b/191). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 190/V/2018 z dnia 11 października 2018 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

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

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk nr 1/191). 

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

Agnieszka Turek.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 690/2018 w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk 
nr 2/191). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 691/2018 w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
jednostki. 

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

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk  
nr 3/191). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 692/2018 w sprawie 
upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

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

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk  
nr 4/191). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 693/2018 w sprawie 
upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyrażenia zgody na kasację pozostałych środków trwałych 
(wyposażenia) jednostki (druk nr 5/191). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji oraz wydanymi ekspertyzami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie likwidacji zużytych 
składników majątku ruchomego (wyposażenia) zgodnie z propozycjami 
wymienionymi w protokole nr 1/2018 z oceny składników majątku 
ruchomego z dnia 23.08.2018 r.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „OR”. 
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W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji  
– Agnieszka Turek.   

 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 6/191). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się dla „BRZ”. 
 
7. 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 7/191). 

 

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

 
Zarząd omówił 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 odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu 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 odstąpienia od usunięcia pojazdu  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie 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 odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
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W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Aneta 
Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 8/191). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia 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”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2017/2018 (druk nr 9/191). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie przyjął informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2017/2018, 
która zostanie przedstawiona Radzie Powiatu na sesji zaplanowanej na 
dzień 25 października 2018 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 
nr 686/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 
2018 r. w sprawie powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty 
Gryfińskiego za promocję powiatu” (druk nr 9a/191). 
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Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 686/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie 
powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za 
promocję powiatu”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę nr 686/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 694/2018 zmieniającą 
uchwałę nr 686/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 
października 2018 r. w sprawie powołania kapituły konkursu „Nagroda 
Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Chojna w sprawie budowy ścieżki rowerowej 
w pasie drogowym drogi powiatowej Przyjezierze - Jelenin (druk  
nr 9b/191). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami – 

Marzena Wieczorek. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Chojna 
w sprawie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 1398Z Przyjezierze – Jelenin. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami – Marzena 
Wieczorek. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dotyczący zawarcia Aneksu do umowy dotacji Nr 
9/OŚ/18 z dnia 6 lipca 2018 r. na dofinansowanie kosztów realizacji 
zadania – zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym w m. Gryfino (druk nr 10/191). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
Nr 1 do umowy dotacji Nr 09/OŚ/18 z dnia 6 lipca 2018 r. na 
dofinansowanie kosztów realizacji zadania – „zakupu kotła gazowego  
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Gryfino”, w którym 
zmienia się nazwę zadania, na które została udzielona dotacja tj. „na 
zakup pompy ciepła w budynku mieszkalnym, z przeznaczeniem na 
ogrzanie budynku oraz wody użytkowej”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.  
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa – Karina Osińska oraz Członek Zarządu – Jan Gładkow. 

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z zawiadomieniem 
oraz projektami uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz 
upoważnienia członka Zarządu Powiatu do reprezentowania  
i głosowania w imieniu wspólnika Powiat Gryfiński na 
Zgromadzeniu (druk nr 11/191). 

 
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, Zarząd jednogłośnie 
zaakceptował porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. wraz  
z projektami uchwał, gdzie wskazał wytyczne dla swojego 
przedstawiciela, co do sposobu głosowania przy podejmowaniu decyzji 
na tymże posiedzeniu.  
 Jednocześnie Zarząd upoważnił Wojciecha Konarskiego do 
reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w dniu 26 października 
2018 r. 

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. 

 

14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały nr XLI/266/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
28.06.2018 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu 
budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 
w Gryfinie” (druk nr 12/191). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Gryfinie – Ewa Urbańska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały nr XLI/266/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
28.06.2018 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu 
budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2018 r.  
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie”. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2018 Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie utworzenia samorządowego 
zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie”.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 
 

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

 
15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w/s: 

- podpisania Umowy nr 1/PWRMR/Gmina Gryfino /2018 na 
realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu  
pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino,  
- podpisania Umowy nr 2/PWRMR/Gmina Chojna/2018 na 
realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu  
pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Chojna (druk nr 13/191). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie: 
- Umowy nr 1/PWRMR/Gmina Gryfino /2018 na realizację przez 
jednostkę samorządu terytorialnego programu pn.: „Program 
wyrównywania różnic między regionami III” pomiędzy Powiatem 
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Gryfińskim a Gminą Gryfino (dot. zadania pn.: „Przebudowa wejścia 
głównego i ciągów pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 3 przy 
ulicy Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie - do kwoty 25 986,86 zł); 
- Umowy nr 2/Gmina Chojna/2018 na realizację przez jednostkę 
samorządu terytorialnego programu pn.: „Program wyrównywania 
różnic między regionami III” pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą 
Chojna (dot. zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Bajkowego Przedszkola Miejskiego - do kwoty 
80 000,00 zł). 
 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. 

 
16. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmiany w planie wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. (druk  
nr 14/191). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego, gdzie 

zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł w dziale 010 – 
Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-
urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w związku z wydaniem opinii przez 
biegłego w sprawie przeprowadzonej klasyfikacji gruntów przy 
jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „GP”. 
 
17. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmiany w planie wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. (druk  
nr 15/191). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego, gdzie 

zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł w dziale 020 - 
Leśnictwo, rozdziale 02001-Gospodarka leśna z przeznaczeniem na 
prace związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty 
leśne w trybie klasyfikacji gleboznawczej, przeprowadzonej z urzędu 
przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „GP”. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 
2018 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 16/191). 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami, gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków  
w kwocie 245 813,60 zł w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 
60014- Drogi publiczne powiatowe z tytułu zwiększenia kwoty dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania majątkowego  
pn. „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój –Białęgi. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „ZD”. 
 
19. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 
rok (druk nr 17/191). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan 
dochodów i wydatków w kwocie 70 000,00 zł w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność z tytułu kosztów 
pośrednich dotyczących projektu pn. „Inwestycja w kształcenie 
zawodowe - inwestycją w przyszłość” współfinansowanego z RPO WZ 
2014-2020 z przeznaczeniem na wydatki jednostki. 

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

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 
2018 rok (druk nr 18/191). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmiany w planie wydatków w kwocie 1 680,00 zł w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy 
szkolne poprzez zmniejszenie planu wydatków składek na ubezpieczenia 
społeczne przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków na 
wynagrodzenia bezosobowe  w związku z koniecznością zabezpieczenia 
środków finansowych na wypłatę umowy zlecenia z powodu zastępstwa 
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
21. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w/s zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2018 rok 
(druk nr 19/191). 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się plan 
wydatków w kwocie 15 466,00 zł w dziale 852-Pomoc społeczna  
(9 344,70 zł), w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej (2 259,70 zł), w dziale 855-Rodzina (3 861,60 zł), przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 853- Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej (1 319,00 zł) z tytułu zakupu 
usług pozostałych, w dziale 855-Rodzina (14 147,00 zł) z tytułu 
świadczeń społecznych z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń 
pracowników PCPR od listopada 2018 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
22. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2018 rok 
(druk nr 20/191). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuje się przesunięcia 
w planie dochodów i wydatków w kwocie 6 028,41 zł w dziale 853-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-
Pozostała działalność poprzez zmniejszenie udziału środków 
pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa oraz zwiększenie 
udziału środków europejskich harmonogramu projektu 
„Niepełnosprawni w pracy-program aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014-
2020. Jednocześnie dostosowuje się planowane wydatki projektu do 
wysokości wynikających z udziału (harmonogramu po zmianie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
23. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2018 rok 
(druk nr 21/191). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuje się przesunięcia 
w planie dochodów i wydatków w kwocie 11 743,84 zł w dziale 853-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-
Pozostała działalność poprzez zmniejszenie udziału środków 
pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa oraz zwiększenie 
udziału środków europejskich harmonogramu projektu 
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„Niepełnosprawni w pracy-program aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014-
2020. Jednocześnie dostosowuje się planowane wydatki projektu do 
wysokości wynikających z udziału (harmonogramu po zmianie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
24. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2018 rok 
(druk nr 22/191). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian 
w planie wydatków w kwocie 31 000,00 zł w dziale 853-Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała 
działalność. Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników przy 
jednoczesnym zwiększeniu zakupu usług pozostałych w związku 
z realizacją projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk  
nr 23/191). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 695/2018 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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26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 24/191). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie 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 Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego 

uchwałę w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018 – 2039 (druk nr 25/191). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego 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  
w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-
2039.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 

kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok (druk nr 26/191). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do 
opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z: 
- uchwałą RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd 
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2018 r. 
(1/191); 
- decyzją Nr 12/V-AB/2018, znak: AB.6740.1.21.2012.MS z dnia 12 października 
2018r., wydaną z upoważnienia Starosty przez Naczelnika Wydziału Architektury  
i Budownictwa dot. wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch zjazdów z drogi 
w m. Banie, obręb 1. (2/191); 
-  odpowiedzią na pozew przygotowaną przez kancelarię prawną dot. zadania  
pn. „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino” (3/191); 
- porządkiem obrad XLVI sesji Rady Powiatu, zaplanowanej na dzień 25 października 
2018 r. (4/191). 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 191/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

(protokół nr 191/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 18 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 …………………………….. 


