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Protokół nr 193/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 8 listopada 2018 r. w godz. od 930 do 1340 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 Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
dot. wyboru oferty na zakup samochodu osobowego wraz z adaptacją do 
przewozu osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej (druk nr 14a/193);  
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. (druk  
nr 29/193). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 192/V/2018 z dnia 25 października 2018 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na pomoc 
finansową (druk nr 1/193). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice  
z przeznaczeniem na pomoc finansową, do którego wprowadzono 
poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na pomoc 
finansową wraz z poprawką? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 
Mieszkowice z przeznaczeniem na pomoc finansową. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenie dotacji 
celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowie Górnym (druk 
nr 2/193). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenie dotacji celowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowie Górnym. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowie Górnym  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 703/2018 w sprawie 
udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowie 
Górnym. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenie dotacji 

celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu (druk nr 3/193). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenie dotacji celowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 704/2018 w sprawie 
udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenie dotacji 

celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Objezierzu (druk  
nr 4/193). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenie dotacji celowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Objezierzu. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Objezierzu  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 705/2018 w sprawie 
udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym 
Objezierzu. 

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

Derkacz. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 
2024” (druk nr 5/193). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Agata Bazydło. 

 
Posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 
2018-2021 z perspektywą do roku 2024”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo 
na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024”w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 706/2018 w sprawie 
zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa - Agata Bazydło. 

 
6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu wraz  

z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyrażenia zgody na kasację środków trwałych (druk nr 6/193). 

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

Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, po 

zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
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Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację zużytych środków 
trwałych, będących przedmiotem użyczenia dla Stowarzyszenia 
prowadzącego DPS, wskazanych w protokole nr 1/D/2018 z dnia 
16.10.2018 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 
Jednocześnie Zarząd zapoznał się z protokołem nr 1a/D/2018 z dnia 
16.10.2018 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego 
użytkowanego przez DPS w Moryniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi DPS  
w Moryniu oraz Wydziałowi „OR”. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 
terenie powiatu gryfińskiego w roku 2019 (druk nr 7/193). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 
działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego 
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
gryfińskiego w roku 2019. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 
terenie powiatu gryfińskiego w roku 2019 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 707/2018 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 
prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2019. 

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

kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym 
konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
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punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 
terenie powiatu gryfińskiego w 2019 r. (druk nr 8/193). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru kandydatów na 

członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 
publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w 2019 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert 
na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia 
punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w 2019 r. w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 708/2018 w sprawie naboru 
kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie 
ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 
pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w 2019 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji  
– Agnieszka Turek.   

 
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania umowy nr 409/S4/2018 z dnia  
16.10.2018 r. w sprawie dofinansowania zadania własnego powiatu 
realizowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu 
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 
2018” (druk nr 9/193). 

 
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 zawarcie umowy  
nr 409/S4/2018 z dnia 16.10.2018 r. z Wojewodą Zachodniopomorskim 
w sprawie dofinansowania zadania własnego powiatu realizowanego ze 
środków budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny  
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. 
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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. 

 
10. Wniosek Geodety Powiatowego dot. rozpatrzenia oferty na usługę 

przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne w działce 
nr 565/2 położonych w obrębie Lisie Pole, gmina Chojna (druk  
nr 10/193). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 

 
Na wniosek Geodety Powiatowego, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr GP.272.4.2018.BR 
z firmą - Klasyfikacja Gruntów Marek Różynek z/s w Szczecinie na 
usługę przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne  
w działce nr 565/2 położonych w obrębie Lisie Pole, gmina Chojna za 
kwotę 3 000,00 zł brutto (zmieniono termin wykonania umowy  
tj. 21 grudnia 2018 r.)  

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

W tym momencie posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 
 
11. 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 11/193). 

 
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 
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Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w dniu 9 listopada  
2018 r. (w razie konieczności w zastępstwie został wyznaczony Jerzy 
Miler). 

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

i Nadzoru Właścicielskiego dot. oddania nieruchomości 
zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, 
w trwały zarząd na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie (druk nr 12/193). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiegow sprawie oddania 
nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 
miasta Gryfino, w trwały zarząd na rzecz Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Naczelnika do 
jego uzupełnienia o informację z wyceny przygotowanej przez 
rzeczoznawcę. 

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. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  
w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 
nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  
o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo  
o ruchu drogowym (druk nr 13/193). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
 po zapoznaniu się z protokołem Nr KM.7135.50.2017.UP z dnia  
24 października 2018 r. komisji powołanej w celu dokonania oceny 
przydatności pojazdu, który stał się własnością Powiatu Gryfińskiego na 
podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz opinią techniczną 
wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
likwidację pojazdu osobowego marki Mitsubishi Carisma o nr rej.  
ZGR 87PT, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację 
demontażu pojazdów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   
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14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla 
zamówienia pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” 
(druk nr 14/193). 

 
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 zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej 
powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia  
pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy  
tj. Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego DARO Dariusz Czapla  
z/s w Gorzowie Wlkp. z oferowaną ceną w wysokości  215 787,51 zł 
brutto. Jednocześnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a uPzp 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody,  
o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania 
ofertą” Zarząd odrzucił oferty firm: NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina  
i Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.  
z Gorzowa Wlkp. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.4.2018.SD 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. wyboru oferty na zakup samochodu osobowego 
wraz z adaptacją do przewozu osoby na wózku inwalidzkim na 
potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej (druk  
nr 14a/193). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. wyboru oferty na zakup 
samochodu osobowego wraz z adaptacją do przewozu osoby na wózku 
inwalidzkim na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej, Zarząd skierował wniosek do uzupełnienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 



 9 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie na 2018 r.  – Wydziału „RI” (druk nr 15/193). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, gdzie dokonuje się 
przeniesienia planowanych wydatków majątkowych w projekcie 
„Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie” w wysokości 
62 000,00 zł między poszczególnymi rodzajami środków finansujących 
zadanie tj. środkami unijnym z RPO (końcówka §7) i środkami powiatu 
(końcówki § 9 i § 0). 

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

Publicznych w/s zwiększenia planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018 r.  – Wydziału „RI” (druk  
nr 16/193). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym 
w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 
92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan 
wydatków bieżących w kwocie 8 824,96 zł w celu zabezpieczenia 
wydatków na roboty dodatkowe w zadaniu pn. „Zabezpieczenie 
i odbudowę części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy  
ul. Szkolną oraz Basztowa w Chojnie – etap I przy jednoczesnym 
zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

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

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

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

dot. podpisania Aneks nr 1 do umowy 21/EK/18 z dnia 28 czerwca 
2018 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego (druk nr 17/193). 

 
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 wyraził zgodę na 
zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 21/EK/18 z dnia 28.06.2018 r.  
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Miting Pływacki 
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Laguna Cup” realizowanego przez Uczniowski Klub Pływacki „Marlin” 
z Gryfina, w którym zmienia się termin przeprowadzenia zawodów  
z dnia 17 listopada 2018 r. na dzień 24 listopada 2018 r. 

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

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2018 r.  – Wydziału „EK” (druk nr 18/193). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym w dziale 750- 
Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków w kwocie 
2 650,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe przy jednoczesnym 
zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

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

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2018 r.  – Wydziału „EK” (druk nr 19/193). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym w dziale 801- 
Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków Starostwa 
Powiatowego z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na 
Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych w kwocie 5 426,00 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w rozdziale 8015-Technika  
w kwocie 5 000,00 zł oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 
426,00 zł z przeznaczeniem na poczęstunek na uroczystą sesję Rady 
Powiatu z okazji 100 rocznicy Święta Niepodległości oraz na kotyliony 
dla zaproszonych gości. 

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.   
 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2018 r. (druk nr 20/193). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się przeniesienia 
planowanych wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie między 
rozdziałami w łącznej kwocie 187 653,13 zł z tytułu wynagrodzeń 
osobowych pracowników i składek od nich naliczanych oraz 
zmniejszenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
dostosowując plan z tych tytułów do przewidywanego ich wykonania  
w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 
2018/2019. 

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

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 
2018 r. (druk nr 21/193). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie w rozdziale 85205 - 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się 
plan wynagrodzeń bezosobowych o 1 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu zakupu materiałów i wyposażenia w ramach programu 
korekcyjno-edukacyjnego. 

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

w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. (druk 
nr 22/193). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie dokonuje się przesunięcia w planie wydatków osobowych 
niezaliczanych do wynagrodzeń między rozdziałami. Zwiększa się plan 
wydatków w kwocie 39,00 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe 
specjalne przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę rozdziału 80111 – 
Gimnazja specjalne w związku z przyznaniem przez Komisję 
Zdrowotną środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
24. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. (druk 
nr 23/193). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie w dziale 854-Edukcyjna 
opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia w planie wydatków 
kwoty 500,00 zł z usług remontowych na rzecz wynagrodzeń 
bezosobowych na zakup usług w ramach umowy o dzieło na wykonanie 
przeglądu technicznego budynków SOSW.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
25. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. (druk 
nr 24/193). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie dokonuje się przeniesienia 
planowanych wydatków między rozdziałami w zakresie szkolnictwa 
specjalnego (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe, pozostała 
działalność) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od 
nich naliczanych w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie  
44 165,69 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania 
tych wydatków w związku z arkuszem organizacyjnym obowiązującym 
od 1 września 2018 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
26.  Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. (druk 
nr 25/193). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie dokonuje się przeniesienia 
planowanych wydatków między rozdziałami w zakresie szkolnictwa 
specjalnego (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe, pozostała 
działalność) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od 
nich naliczanych w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie  
4 122,66 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania 
tych wydatków w związku z arkuszem organizacyjnym obowiązującym 
od 1 września 2018 r. 

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

 
Posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Jan Gładkow. 
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27. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. (druk 
nr 26/193). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie zwiększa się w rozdziale 
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki majątkowe  
o 43 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego Powiatu 
do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków PFRON przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planowanych wydatków  
w rozdziale 85411-Domy wczasów dziecięcych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
28. 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 27/193). 

 
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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 709/2018 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”. 
 
29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 28/193). 
 

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? 
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Za – 3 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”. 
 
O godz. 1230 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach do czasu zakończenia XLV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1330 
wznowiono obrady. 
 
30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2018 r. (druk nr 29/193). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 
rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 710/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
31. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z: 
- protokołem ze spotkania zespołu w sprawie realizacji zadania  
pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”.  Zarząd zobowiązał Naczelnika 
Wydziału „RI” przy udziale kancelarii prawnej do wyjaśnienia zapisów w gwarancji 
ubezpieczeniowej (roszczenia Powiatu Gryfińskiego i użytkownika Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie) – Nadzór „RI” (1/193); 
- pismem p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Szczecinie z dnia 30 października 2018 r. dot. wniosku nr UM16-65151-
UM1600231/18 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – Nadzór 
„ZD” (2/193); 
- pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, znak: 
K.0010.511.HB.2018 z dnia 25 października 2018 r. dot. uchwały nr 681/2018 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok – Nadzór „FK” (3/193); 
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- decyzją nr 483/2018 wydaną z upoważnienia Starosty przez Naczelnika Wydziału 
Architektury i Budownictwa, znak: AB.6740.4.173.2018.AS z dnia 11 października 2018 
r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę 
obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w zakresie budowy wieży 
typu BOT-E2/54 zlokalizowanej na terenie działki nr 124, obręb ewidencyjny Chlebowo 
– Nadzór „AB” (4/193); 
- ze skargą Prokuratora Rejonowego w Gryfinie na uchwałę nr XXXII/217/2017 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 
wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu, do przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie oraz opinią prawną w tym zakresie – Nadzór „KM” 
(5/193); 
- odpowiedzią Dyrektora Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z Morynia, znak: 
DPS.1K.0717/77/18 z dnia 29.10.2018 r. na pismo z dnia 16.10.2018 r. dot. wynagrodzeń 
pracowniczych – Nadzór PCPR w Gryfinie (6/193). 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 193/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

(protokół nr 193/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 8 listopada 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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