
Druk nr 1/XII

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU
POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI

W okresie sprawozdawczym od 8 października do 12 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu 
w Gryfinie odbył 6 posiedzeń w dniach 8, 15, 22 i 29 października 2015 r. oraz w dniach  
5 i 12 listopada 2015 r. Protokół z dnia 12 listopada nie został jeszcze przyjęty. 

Na posiedzeniu 8 października 2015 r.

 Zarząd,  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Naczelnika  Wydziału  Organizacji  i  Informacji,
pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie,  jednogłośnie  wyrażając  zgodę na kasację  środków trwałych  oraz  pozostałych
środków  trwałych  (części  wyposażenia)  i  nieodpłatne  przekazanie  składników  majątku
rzeczowego  wymienionych  w protokole  Nr  1/2015  z  przeprowadzonej  oceny  składników
majątku ruchomego z dnia 10 września 2015 r. 
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zawarcie  Aneksu  nr  2  do  umowy  
nr  9/EK/15  o  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  pod  nazwą  „Cienie  zapomnianych
kultur 2015” w Kołbaczu realizowanego przez Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki z Kołbacza,
w którym przedłuża się  do 11 października  2015 r.  termin  realizacji  zadania  jak również
zmiana dotyczy zaproszonego artysty.
 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  28  600,00  zł.  
W/w środki  będą  pochodziły  ze  środków zaplanowanych  w budżecie  Wydziału  Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki. 
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  
po  wprowadzeniu  poprawek  (rozszerzenie  realizowanych  zadań  o  –  bezpieczeństwo,
dodatkowa kwota 20 000,00 zł), Zarząd jednogłośnie przyjął zadania priorytetowe w sferze
pożytku  publicznego  na  2016 r.  oraz  skierował  do  konsultacji   społecznych  w terminie  
od 9 - 29 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  
na 2016 rok.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 130/2015 w sprawie określenia listy stypendystów
Stypendium  Rady  Powiatu  Gryfińskiego  dla  uczniów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat
Gryfiński.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  
po  wprowadzeniu  poprawek,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  podpisanie  umowy  
nr  39/EK/15  pomiędzy  Powiatem  Gryfińskim,  Uniwersytetem  Szczecińskim  
a  Stowarzyszeniem  „Człowiek,  Nauka,  Środowisko”  z/s  w  Szczecinie  na  opracowanie
strategii  rozwoju turystyki  dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020 za kwotę 30 000,00 zł
brutto.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,  
po  zapoznaniu  się  z  protokołem konieczności  nr  5,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na zawarcie umowy na roboty dodatkowe przy inwestycji „Restauracja historycznego obiektu
zabytkowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  Zdroju”-  II  część  zamówienia,  
z  obecnym  Wykonawcą  tj.  firmą  Kazimierz  Pakiet  Zakład  Ogólnobudowlany  
z/s w Myśliborzu za kwotę 23 500,00 zł brutto. 
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 Na wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę  na  zawarcie  umowy  Nr  36/ZD/2015  z  firmą  MALDROBUD  Sp.  z  o.o.  Spółka
komandytowa  z  siedzibą  w  Myśliborzu  na  wykonanie  modernizacji  nawierzchni  drogi
powiatowej  Nr 1363Z – ulica  Nadodrzańska  w Widuchowej,  odcinek o długości  190 mb
(pow. 760 m2) za kwotę 98 316,53 zł brutto.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,
zgodnie  z  którym  zwiększa  się  o  4  920,00  zł  plan  wydatków  w  rozdziale  60014-Drogi
publiczne powiatowe na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
m. in. przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także
dokumentacja techniczna”, w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Gminy
Cedynia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1429Z
Golice-Stara Rudnica.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  transzę  w  październiku  
o  17 000,00  zł  i  w  listopadzie  o  20 000,00  zł,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu
niewykorzystanej transzy wrześniowej.   
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 500,00 zł plan wydatków  
w  rozdziale  85403-Specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze  na  zakup  materiałów  
i  wyposażenia,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  wynagrodzenia
bezosobowe, z przeznaczeniem na zapłatę za okresowe badanie stanu technicznego budynków
ośrodka.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 131/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany
budżetu powiatu na 2015 rok.
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany
uchwały  nr  III/28/2015  Rady  Powiatu  w Gryfinie  z  dnia  29  stycznia  2015 r.  w sprawie
uchwalenia  zmiany wieloletniej  prognozy finansowej  Powiatu  Gryfińskiego  na lata  2015-
2039.
 Po  zapoznaniu  się  z  pismem  z  dnia  30  września  2015  r.  Przewodniczącego  Zarządu
Związku  Celowego  Powiatów  Województwa  Zachodniopomorskiego,  znak:
ZCPWZ.3020.8.2015, dot. realizacji projektu GESUT i BDOT500, Zarząd jednogłośnie nie
wyraził zgody na przyjęcie zwiększonego dofinansowania projektu z uwagi na zbyt  krótki
czas realizacji zadania.
 Zarząd  zapoznał  się  z  pismem  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Nowym
Czarnowie  z  dnia  20  sierpnia  2015  r.,  znak:  ZSS.D.061.7/2015,  w  sprawie  przyjęcia
darowizny tj. zmywarki do naczyń marki Bosch z przeznaczeniem do pracowni gospodarstwa
domowego.

Na posiedzeniu 15 października 2015 r.

 Na wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę na zawarcie Porozumienia z Gminą Gryfino  w sprawie wspólnej realizacji zadania  
pn.  „Przebudowa  trasy  tranzytowej  w  mieście  Gryfino”,  w  ramach  „Programu  rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-20120”. 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Zarząd zapoznał  się ze zbiorczym zestawieniem wniosków złożonych o udzielenie  dotacji
celowej  ze  środków  finansowych  Powiatu  Gryfińskiego  przeznaczonych  na  finansowanie
ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  oraz  wniosków  zakwalifikowanych  do
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finansowania,  spełniających  wymogi  formalne  wraz  z  projektem zestawienia  rzeczowego
przychodów i wydatków na 2016 r. oraz zatwierdził propozycje zadań oraz wysokości dotacji
celowej przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,
Zarząd   jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  udzielenia   zamówienia  Spółce  Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Gryfinie na „Usunięcie 4 pni na terenie przyszkolnym
obok budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie” za kwotę 1004,40 zł brutto.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,  
po zapoznaniu się z wnioskami Wykonawcy Giardino Beata Cabaj dot. realizacji inwestycji
pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu  zabytkowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  
w Trzcińsku  Zdroju”-  I  część  zamówienia:  Rewitalizacja  parku  wokół  DPS w Trzcińsku
Zdroju”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia
do 15 października 2015 r. oraz nie wyraził zgody na przyspieszenie płatności w ramach  
ww. inwestycji.  Zapłata  nastąpi  zgodnie z zapisami umowy nr 2/S/2015 z dnia 29 maja  
2015 r.
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, po zapoznaniu się
z  orzeczeniem  Nr  5/20015/2016/Ch  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  dla  Dyrektora  na  nauczanie  indywidualne  uczennicy  kl.  III
Liceum ogólnokształcącego w wymiarze 12 godzin tygodniowo od 19 października 2015 r. do
29 kwietnia 2016 r.  
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd
jednogłośnie zatwierdził zmiany w kosztorysie i harmonogramie prac remontowych i podpisał
umowę z Parafią  Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego w Moryniu  o udzielenie  dotacji
celowej  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  
pn. „Remont zachodniej części muru wraz z bramą wejściową kościoła pw. Ducha Świętego
w Moryniu” w wysokości 21 000,00 zł. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i  Turystyki,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się  plan  wydatków  Starostwa  Powiatowego  
w  Gryfinie  w  dziale  801-Oświata   i  wychowanie  o  34  211,00  zł,  przy  jednoczesnym
zwiększeniu  planu  wydatków  jednostek  oświatowych,  z  przeznaczeniem  na  nagrody  dla
dyrektorów szkół oraz nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i  Turystyki,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się  plan  wydatków  Starostwa  Powiatowego  
w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 8 800,00 zł, przy jednoczesnym
zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 2 100,00 zł  
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 6 700,00 zł, z przeznaczeniem na
stypendia dla uczniów.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i  Turystyki,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się  plan  wydatków  Starostwa  Powiatowego  
w  Gryfinie  w  dziale  801-Oświata  i  wychowanie  o  4  000,00  zł,  przy  jednoczesnym
zwiększeniu  planu  wydatków  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Gryfinie,  
z przeznaczeniem na zakup środków żywności na poczęstunek, który przygotują uczniowie
technikum  gastronomicznego  na  uroczystą  Sesję  Rady  Powiatu  z  okazji  Święta
Niepodległości.
 Zarząd pozytywnie  rozpatrzył  wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji  i  Informacji,
zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale
852-Pomoc  społeczna  o 33  104,86 zł,  z  przeznaczeniem na  wypłatę  odszkodowania  oraz
ustalonych  kosztów  i  odsetek  w  sprawie  dotyczącej  złożonego  powództwa  przeciwko
Powiatowi Gryfińskiemu przez pracownika Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym
Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu
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pomocy społecznej, plan wydatków jednostki o 7 119,75 zł,  z przeznaczeniem na wypłatę
nagród jubileuszowych dla pracowników.
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym
Czarnowie,  znak:  DPS.AS.3110.5.15,  oraz  po  analizie  planu  dotacji  na  składki  na
ubezpieczenia zdrowotne w pozostałych jednostkach, zwiększa się plan wydatków na ten cel
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 790,00 zł  jednocześnie zmniejszając
plan wydatków w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o 140,40 zł plan wydatków jednostki na zadania
zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz  świadczenia  dla  osób  nieobjętych  obowiązkiem  ubezpieczenia  zdrowotnego,  
z  przeznaczeniem  na  opłacenie  składek  za  ucznia,  który  po  ukończeniu  18  lat  opuścił
placówkę opiekuńczo-wychowawczą i  mieszka  w „mieszkaniu  chronionym”,  jednocześnie
zmniejszając plan wydatków w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 132/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu na
2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.

Na posiedzeniu 22 października 2015 r.

 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
zwiększenia  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,  
po  zapoznaniu  się  z  protokołem konieczności  nr  4,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na zawarcie umowy na roboty dodatkowe przy inwestycji „Restauracja historycznego obiektu
zabytkowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  Zdroju  -  I  część  zamówienia
Rewitalizacja  parku  wokół  DPS  w  Trzcińsku  Zdroju”,  z  obecnym  Wykonawcą  tj.  firmą
Giardino Beata Cabaj z/s w Szczecinie za kwotę  8 862,49 zł brutto. Jednocześnie Zarząd
zaznaczył, iż w/w roboty nie mają wpływu na termin zakończenia umowy podstawowej. 
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na zwiększenie o 13 367,64 zł
planu  wydatków  jednostki  z  przeznaczeniem  na  naprawę  kotła.  Jednocześnie  Zarząd
zaznaczył, aby wymieniony człon kotła został objęty min. roczną gwarancją. 
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 2 do umowy
sprzedaży  udziałów  należących  do  Powiatu  Gryfińskiego  w  spółce  „Szpital  Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi  Kupującego oraz wyraził
zgodę na podpisanie oświadczenia w sprawie rozliczenia wykonania umowy inwestycyjnej na
lata 2012-2014 przez „Dom Lekarski” S.A.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się i przyjął  materiały przygotowane na Nadzwyczajne
Zgromadzenie  Wspólników  Spółki  „Szpital  Powiatowy  w  Gryfinie”,  które  odbędzie  się  
27  października  2015  r.  Jako  swoich  przedstawicieli  w  ww.   Zgromadzeniu,  Zarząd
jednogłośnie  wybrał  Starostę  Wojciecha  Konarskiego  oraz  Wicestarostę  Jerzego  Milera  
i wskazał wytyczne w zakresie głosowania podejmowanej uchwały. 
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,  Zarząd  jednogłośnie
wyraził  zgodę  na  podpisanie  Aneksu  nr  3  do  umowy  nr  3/KM/2015  zawartej  w  dniu  
16  kwietnia  2015  r.  z  operatorem  Bernardem  Grzybowskim  prowadzącym  działalność
transportową w zakresie  świadczenia  usług  pasażerskich  na linii  użyteczności  publicznej  
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na  trasie  Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino,  w  którym  zmienia  się  rozkład  jazdy  
(dot. odjazdu z Gryfina - z godz. 12.50 na godz. 11.21).
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
ustalenia na rok 2016 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.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,  po  zapoznaniu  się  
z protokołem Nr KM.7135.1.7.2014.UP z dnia 15 października 2015 r. komisji ds. dokonania
oceny przydatności pojazdów, które stały 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  Honda  Accord  
o nr rej. CBY 74XX, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu
pojazdów.
  Na  wniosek  Kierownika  Referatu  Informatyki,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na  zawarcie  umowy  z  Wykonawcą  tj.  firmą  Orange  Polska  S.A.  z/s  w  Warszawie  
na świadczenie usługi Biznesowy VPN za kwotę 59 027,70 zł brutto/24m-ce.
 Na wniosek Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę na zawarcie umowy z firmą MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą
w Myśliborzu na wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1357Z
Daleszewo-Chlebowo o dł. 100 mb za kwotę 69 752,69 zł brutto.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym
Czarnowie,  zgodnie  z  którym zwiększa  się  plan  dochodów i  wydatków   o  2  872,50  zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla uczniów szkoły.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  
w  Gryfinie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  o  1  826,66  zł  plan  wydatków  jednostki  
w rozdziale  85333-Powiatowe  urzędy  pracy na  składki  na  ubezpieczenia  społeczne,  przy
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 60 900,00 zł plan wydatków jednostki
w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wraz 
z pochodnymi, dla osób pełniących obowiązki rodzinnych domów dziecka, rodziny zastępczej
zawodowej  pełniącej  funkcje  pogotowia  rodzinnego  oraz  osób  do  pomocy,  przy
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na świadczenia
społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Wicedyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Gryfinie,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się  plan  wydatków
jednostki  w  rozdziale  80130-Szkoły  zawodowe  o  4  184,25  zł,  przy  jednoczesnym
zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80195-Pozostała działalność,  z przeznaczeniem  
na wypłatę Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania  
z zakresu oświaty i wychowania plan wydatków jednostki o 11 537,19 zł.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Centrum  Placówek  Opiekuńczo-
Wychowawczych  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  transzę  w  październiku  
o 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 133/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 134/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015
Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  29  stycznia  2015  r.  w  sprawie  wykonania  uchwały
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
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Na posiedzeniu 29 października 2015 r.

 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  135/2015   w  sprawie  ogłoszenia  otwartego
konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany
uchwały  nr  II/14/2014  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  18  grudnia  2014  r.  w  sprawie
ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i  Turystyki  jednogłośnie  wyrażając  zgodę  na  podpisanie  umowy  nr  41/EK/15  z  firmą
GRAPUS Sp. z o.o. ze Szczecina na druk i dostawę publikacji albumowej pt. „Pokolenia”,  
za kwotę 30 345,00 zł brutto.
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  136/2015  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na rozwiązanie umowy ze Stowarzyszeniem Klub Motorowy Chojna o wsparcie realizacji
zadania publicznego.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,  po  zapoznaniu  się  
z protokołem Nr KM.7135.8.2014.UP z dnia 26 października 2015 r. komisji ds. dokonania
oceny przydatności pojazdów, które stały 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  Ford  Escort  
o nr rej.  TF04439, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu
pojazdów. 
 Na wniosek Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę na zawarcie umowy Nr 38/ZD/2015 z firmą Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD”
z  Trzcińska-Zdrój  na  wykonanie  „Modernizacji  chodników  na  ulicach  powiatowych  -  
B. Chrobrego oraz T. Kościuszki w Cedyni” za kwotę 155 009,84 zł brutto.
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy o dzieło Nr 4/OŚ/2015  
na opracowanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata
2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
oraz „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata
2009-2014”,w  którym  wydłuża  się  termin  zakończenia  zamówionych  opracowań  do  
30 listopada 2015 r.
 Po zapoznaniu  się  z  wnioskiem Geodety Powiatowego,  Zarząd  jednogłośnie wyraził
zgodę na zawarcie umowy o dzieło Nr GP.272.1.2015.MR na wykonanie projektu ustalenia
gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 306 położonej w obrębie Osinów Dolny,
Gmina Cedynia. Koszt zadania w całości zostanie pokryty ze środków Wnioskodawcy.
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w  Gryfinie  oraz  analizą  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
zwiększenie plan wydatków jednostki o kwotę 250 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi
Gryfino-Linie,  w  tym:  odcinek  pozamiejski  oraz  rondo  na  ul.  Armii  Krajowej”  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.  
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym
Czarnowie  oraz  analizą  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na zwiększenie plan wydatków jednostki o kwotę 100 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi
Gryfino-Linie,  w  tym:  odcinek  pozamiejski  oraz  rondo  na  ul.  Armii  Krajowej”  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. 
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się  w  dziale  801-Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 1 200,00 zł plan wydatków na zakup
materiałów  i  wyposażenia,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  zakupy
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inwestycyjne,  z  przeznaczeniem  na  zakup  laptopa  do  gabinetu  profilaktyki  zdrowotnej  
i pomocy przedmedycznej.
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
oraz analizą Skarbnika Powiatu,  Zarząd jednogłośnie wyraził  zgodę na zwiększenie planu
wydatków  jednostki  o  kwotę  50 000,00  zł  z  zadania  „Przebudowa  drogi  Gryfino-Linie,  
w tym: odcinek pozamiejski oraz rondo na ul. Armii Krajowej” z przeznaczeniem na bieżącą
działalność jednostki. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w  Chojnie,  jednogłośnie  wyrażając  zgodę  na  jednorazowe  zwiększenie  limitu  dziennych
wydatków  opłacanych  kartą  płatniczą  na  kwotę  10 000,00  zł  w  celu  zakupu  biletów
lotniczych.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia  
i pochodne o 127 539,22 zł.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transze w listopadzie o 60 000,00 zł i w grudniu 
o  50  956,84  zł,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  niewykorzystanych  transz  w  czerwcu  
o 69 000,00 zł, w lipcu o 20 000,00 zł i we wrześniu o 21 956,84 zł.
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz
analizą  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  plan
wydatków  jednostki  o  kwotę  95 000,00  zł  z  zadania  „Przebudowa  drogi  Gryfino-Linie,  
w tym: odcinek pozamiejski oraz rondo na ul. Armii Krajowej” z przeznaczeniem na bieżącą
działalność jednostki. 
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  
w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transze w listopadzie o 100 000,00 zł i w grudniu
o  42  736,54  zł,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  niewykorzystanych  transz  w  lipcu  
o 36 012,38 zł, w sierpniu o 45 865,58 zł i we wrześniu o 60 858,58 zł.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 1 699,27 zł plan wydatków w rozdziale 85404-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków
w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania  
w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej plan wydatków jednostki o 5 673,60 zł.
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
w  Gryfinie  oraz  analizą  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na zwiększenie plan wydatków jednostki o kwotę 113 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi
Gryfino-Linie,  w  tym:  odcinek  pozamiejski  oraz  rondo  na  ul.  Armii  Krajowej”  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 137/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 138/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych,  mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Powiatowi  lub  jego
jednostkom  organizacyjnym  oraz  skierował  go  do  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  
i Konsumentów.
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 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych
umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r.

Na posiedzeniu 5 listopada 2015 r.

 Po  zapoznaniu  się  z  opinią  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych dot. awarii kotła w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie,
Zarząd  jednogłośnie  stwierdził,  iż  piec  był  niewłaściwie  konserwowany,  co  wynika  
z  przedstawionych  przez  Wydział  „RI”  dokumentów.  W  związku  z  powyższym  Zarząd
zobowiązał  Dyrektora  SOSW  w  Chojnie  do  poinformowania  o  podjętych  działaniach  
i wyciągnięcia konsekwencji od osób, które były odpowiedzialne za wskazane uchybienia.
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora SOSW w Chojnie do właściwego nadzoru nad
powierzonym majątkiem powiatu.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w Chojnie,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się  plan  wydatków  jednostki  
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 13 367,64 zł na zakup usług remontowych,
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem
na zakup kotła do kotłowni olejowo-gazowej (zadanie finansowane środkami z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska).
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  plan  wydatków  jednostki  
w dziale  854-Edukacyjna  opieka wychowawcza o 23 532,36 zł  na zakupy inwestycyjne,  
z  przeznaczeniem na  zakup kotła  do  kotłowni  olejowo-gazowej,  jednocześnie  zmniejsza  
się  plan  wydatków  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  na  zadanie  inwestycyjne
„Przebudowa,  rozbudowa,  nadbudowa  zespołu  budynków  w  SOSW  w  Chojnie  -
termomodernizacja  budynku  internatu  wraz  z  dokumentacją  techniczną”  (zadanie
finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  139/2015  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego
konkursu ofert  na powierzenie  organizacji  pozarządowej  prowadzącej  działalność  pożytku
publicznego  prowadzenia  punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  na  terenie  powiatu
gryfińskiego w roku 2016.
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  140/2015  w  sprawie  naboru  kandydatów  
na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r.
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  po rozpatrzeniu ofert,  Zarząd
jednogłośnie  zatwierdził  wybór  wykonawców  wyłonionych  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  
pn.  „Zimowe utrzymanie  dróg powiatowych  w sezonie 2015/2016 i  2016/2017 na terenie
powiatu gryfińskiego z podziałem na:

 zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo – Firma Handlowo-Usługowa „EMMA” Emilia
Rulewicz z Pyrzyc z oferowaną kwotą 205 503,48 zł brutto,

 zadanie Nr II – gmina Gryfino – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
z Gryfina z oferowaną kwotą 374 378,76 zł brutto,

 zadanie Nr III – gminy: Banie i Widuchowa – Firma Handlowo Usługowa „EMMA” 
z Pyrzyc z oferowaną kwotą 245 050,92 zł brutto. 

 zadanie Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój – Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-
BUD z Trzcińsko-Zdrój z oferowaną kwotą 696 211,20 zł brutto. 

 zadanie  Nr  V  –  gminy:  Cedynia,   Moryń  i   Mieszkowice  –  MULTIPOL
Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  W.P.  Rzeczycki  z  Chojny  z  oferowaną  kwotą
732 564,00 zł brutto. 
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 Na wniosek Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę na zawarcie umowy z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej realizacji w 2015 r. robót
drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie  miasta Cedynia za kwotę 155 009,84 zł
brutto  (powiat  przekaże na ten cel  50% wartości  realizacji  zadania).  Jednocześnie Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  planu  wydatków  w  rozdziale  60014-Drogi
publiczne powiatowe na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
m. in. Przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także
dokumentacja techniczna”, w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Gminy
Cedynia na realizację robót drogowych w miejscowości Cedynia. 
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
przyjęcia  Informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Powiatu  Gryfińskiego  w roku
szkolnym 2014/2015.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  i  Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i  Leśnictwa,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się  o  814,80  zł  plan  wydatków  na  zadanie
inwestycyjne „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie -
termomodernizacja budynku internatu wraz z dokumentacją techniczną”, przy jednoczesnym
zwiększeniu planu wydatków na zadanie „Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie”
(zadania finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa, w związku z którym zwiększa się o 10 000,00 zł plan dochodów  
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dokonuje się zmian w planie wydatków
finansowanych tymi środkami.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w Chojnie,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się  plan  wydatków  jednostki  
w  dziale  801-Oświata  i  wychowanie,  rozdziale  80195-Pozostała  działalność  o  65,44  zł
przeznaczonych  na  nagrody  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej,  przy  jednoczesnym
zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu
„Od praktyki do pracy” w ramach Programu Erasmus+ o 1 620,71 zł.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w listopadzie o 100 000,00 zł  
i  w  grudniu  o  112 925,00  zł,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  niewykorzystanej  transzy
sierpniowej o 75 529,00 zł i październikowej o 137 396,00 zł.   
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 141/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
uchwalenia  zmiany wieloletniej  prognozy finansowej  Powiatu  Gryfińskiego  na lata  2016-
2039.

Przewodniczący Zarządu

    Wojciech Konarski
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