
Druk nr 1/XIII

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU
POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI

W okresie  sprawozdawczym od 12 listopada do 10 grudnia 2015 r.  Zarząd Powiatu  
w  Gryfinie  odbył  5  posiedzeń  w  dniach  12,  19  i  26  listopada  2015  r.  oraz  w  dniach  
3 i 10 grudnia 2015 r. Protokół z dnia 10 grudnia nie został jeszcze przyjęty. 

Na posiedzeniu 12 listopada 2015 r.

 Na wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego dot. wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie z dniem  
1  lutego  2016  r.  umowy  użyczenia  nieruchomości  zabudowanej  położonej  przy  
ul.  Sprzymierzonych  5a  w  Gryfinie,  w  związku  ze  zmianą  siedziby  do  budynku  przy  
ul. Szczecińskiej w Gryfinie.
 Na wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na użyczenie Powiatowemu Urzędowi
Pracy w Gryfinie, do dnia 31 grudnia 2016 r., trzech pomieszczeń biurowych na I piętrze  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie zadań
statutowych  jednostki.  Jednakże  w  przypadku  zbycia  nieruchomości  przy  
ul.  Sprzymierzonych  9  w  Gryfinie  istnieje  możliwość  wypowiedzenia  jednostce  umowy  
z 1. miesięcznym okresem.
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału
Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  dla
Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Moryniu  na  wykonanie  prac  budowlanych
związanych  z  zagospodarowaniem  wolnych  pomieszczeń  na  użytek  mieszkańców  oraz
remontem  3  łazienek  w  budynku  głównym  jednostki.  Prace  remontowe  nie  będą
współfinansowane przez Powiat Gryfiński.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 142/2015 w sprawie ustalenia  wysokości  ceny
wywoławczej  w  II  przetargu  ustnym  nieograniczonym  na  sprzedaż  nieruchomości
stanowiącej  własność  Powiatu  Gryfińskiego,  położonej  w  obrębie  3  miasta  Gryfino
(nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym przy ul. Sprzymierzonych 9).
 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
(pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie).
 Na  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,  Zarząd
wyraził zgodę na zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł planu wydatków jednostki na zadania
zlecone w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę na zlecenie Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu „OKMA” M. J. Hrynkiewicz ze
Starego Objezierza  wykonania do dnia 20 grudnia 2015 r. profilowania nawierzchni drogi  
i  zagęszczenia  podłoża  kruszywem  na  drodze  powiatowej  Nr  1436Z  Białęgi-Goszków-
Wierzchlas, za kwotę 30 825,15 zł brutto. 
 Zarząd  zapoznał  się  z  odpowiedzią  Marszałka  Województwa  Zachodniopomorskiego,
znak pisma: WliT-III.8011.7.2015.JS z dnia 23 października 2015 r., na pismo Naczelnika
Wydziału  Zarządzania  Drogami  znak:  ZD.7111.20.2015.AD z  dnia  15  września  2015  r.  
dot.  propozycji  przekazania blisko 40 km dróg wojewódzkich i  zakresu proporcjonalności
przekazywanych odcinków.
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 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 800,00 zł II edycji Powiatowego
Konkursu Profilaktycznego organizowanego w dniu 1 grudnia 2015 r.  przez Zespól Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, z przeznaczeniem na zakup nagród.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  podpisanie  Aneksu  nr  4  do  porozumienia  nr  EK-3/09
zawartego  w dniu  10  lutego  2009 r.  pomiędzy  Powiatem Gryfińskim a  Gminą  Gryfino  
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 Na  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,  Zarząd
jednogłośnie  zapoznał  się  z  koncepcją  projektu  pn.  „Aktywizacja  wychowanków  pieczy
zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim – Razem w przyszłość”.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 143/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
dla dyrektora PCPR do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem do realizacji
projektu  pn.  „Aktywizacja  wychowanków  pieczy  zastępczej  i  osób  niepełnosprawnych  
w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość”.
 Zarząd  przyjął  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w Gryfinie  w sprawie  wyrażenia  woli
realizacji projektu „Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych
w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość”.
 Na  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zmniejszenie  planu  wydatków  Centrum  Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w dziale 851, rozdziale 85156, paragrafie 4130 –
Składki  na ubezpieczenia  zdrowotne o kwotę 140,40 zł,  przy jednoczesnym zwiększeniu  
o tę kwotę planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w dziale  851,
rozdziale 85156, paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. 
 Na  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o 2 612,80 zł planu wydatków z przeznaczeniem
na dotację celową dla Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej
w  Dębcach  oraz  o  9 323,20  zł  planu  wydatków  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym
Czarnowie, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego Dom Pomocy Społecznej  
w Moryniu o 11 926,60 zł i Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy
Społecznej w Trzcińsku-Zdrój o 9,40 zł, w celu dostosowania kwot planowanych dotacji do
kwot przekazanych z budżetu państwa.
 Na  wniosek  Dyrektora Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Gryfinie,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zwiększenie z  rezerwy  celowej  na  zadania  z  zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej planu wydatków jednostki o 2 206,26 zł. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 144/2015 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  projekt  uchwały Rady Powiatu  w Gryfinie  w sprawie  zmiany budżetu
powiatu na 2015 rok.

Na posiedzeniu 19 listopada 2015 r.

 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020.
 Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie
rozpatrzenia skargi dotyczącej Starosty Gryfińskiego.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
przyjęcia przez Powiat Gryfiński zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na
zlecaniu  zakładom  opieki  zdrowotnej  przeprowadzania  badań  specjalistycznych,  w  tym
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psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
zwiększenia  środków Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych   na
realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015r.
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  145/2015  w  sprawie  powołania  Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w konkursie na realizację zadania własnego
powiatu, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 Na  wniosek  Geodety  Powiatowego  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zawarcia
umowy  Nr  GP.272.4.2015.KK  z  Głównym  Geodetą  Kraju  w  sprawie  powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki jednogłośnie wyrażając zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 33/EK/15
zawartej  ze  Stowarzyszeniem  „Edukacja,  Nauka,  Kultura”  w  Szczecinie  na
współfinansowanie realizacji filmu „Art  location”.
 Na wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 21/ZD/2015 z Pracownią Projektową PROMIT
z  Dobrej  Szczecińskiej  na  opracowanie  dokumentacji  technicznej  przebudowy  drogi  
Nr 1368Z ul. Jaśminowa w Żórawkach, w którym wyraża się zgodę na płatność częściową za
realizację w/w zadania. 
 Na wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę na zlecenie firmie Usługi  Melioracyjne s.c.  z Gryfina wykonania poprawy systemu
odwodnienia drogi powiatowej nr 1361Z relacji Daleszewo-Czepino do kwoty 11 685,00 zł
brutto. 
 Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził  tryb postępowania, wartość szacunkową oraz
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  zadanie  pn.  „Wykonanie  stałych  prac
porządkowych  w  pomieszczeniach  biurowych  oraz  na  terenach  zewnętrznych  zielonych  
i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę  
Nr  146/2015  w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  
w/w postępowania.
  Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  147/2015  w  sprawie  uzgodnienia  projektu
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Gryfino  w  obrębach
geodezyjnych: Żabnica, Czepino, nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,  po  zapoznaniu  się  
z  protokołem Nr KM.7135.15.2015UP z dnia 13 listopada 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 KA o nr rej. BAR
DP 979, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu pojazdów. 
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek Naczelnika  Wydziału  Organizacji  i  Informacji,
zgodnie  z  którym  zwiększa  się  o  27  949,78  zł  plan  wydatków  Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu
wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,
zgodnie  z  którym  zwiększa  plan  wydatków Starostwa  Powiatowego  w Gryfinie  o  kwotę
9 459,11  zł  na  realizację  zadania  „Roboty  drogowe  na  drogach  powiatowych  w  gminie
Mieszkowice, przebudowa chodników modernizacja nawierzchni”.
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
jednogłośnie nie wyrażając zgody na zwiększenie o 2 000,00 zł planu dochodów i wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r.
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 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki w rozdziale
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o 65 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu
planu wydatków w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym
Czarnowie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  plan  wydatków  jednostki  na  wynagrodzenia
osobowe o 28 321,23 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia
bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym
Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków o 29 985,10 zł z przeznaczeniem
na działalność bieżącą jednostki.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym
Czarnowie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  plan  wydatków  jednostki  o  35 000,00  zł  
z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki. 
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Wicedyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia kwoty  
14 000,00 zł w planie dochodów budżetowych jednostki na 2015r. 
 Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu z okresowej kontroli prawidłowości
w  sporządzaniu  sprawozdań  przez  jednostki  organizacyjne  Powiatu  Gryfińskiego  
i  jednogłośnie  zaakceptował  treść  pisma  stanowiącego  odpowiedź  dla  dyrektorów  
i kierowników jednostek w tym zakresie.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 148/2015 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 26 listopada 2015 r.

 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  149/2015  w  sprawie  kontroli  szkół
niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2015.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 28/EK/15 o udzielenie
dotacji  celowej  zawartej  w  dniu  11  czerwca  2015  r.  pomiędzy  Powiatem  Gryfińskim  
a Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach, na realizację
zadania pn. „Remont i konserwacja wieży zabytkowej kościoła pw. Przemienienia Pańskiego 
w Mieszkowicach”, w którym wydłuża się termin realizacji zadania.
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki  w/s dofinansowania zawodów dla dzieci w karate i pływaniu pn. „XV Laguna
Cup”,  Zarząd jednogłośnie  wyraził  zgodę na  zakup zestawu ratownictwa  medycznego  do
kwoty 1500 zł, który zostanie przekazany w formie użyczenia na potrzeby Uczniowskiego
Klubu Sportowego Kamikaze. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę  na  nieodpłatne  przekazanie  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Gryfinie  na  rzecz
Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Gryfinie  składników  majątku
ruchomego  wymienionych  w  protokole  nr  4/2015  Komisji  do  spraw  zagospodarowania
ruchomych składników majątkowych z dnia 16 listopada 2015 r.
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę na zagospodarowanie zbędnych składników majątku ruchomego użytkowanych przez
Starostwo  Powiatowe  w Gryfinie,  wskazanych  w protokole  nr  1/2015  Komisji  do  spraw
zbiorów wspomagających z dnia 9 listopada 2015 r., w sposób proponowany przez komisję.
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  150/2015  w  sprawie  powołania  Komisji
konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
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organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w Chojnie,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się  plan  wydatków  jednostki  
w  rozdziale  80195-Pozostała  działalność  o  201,00  zł  na  zakupy  inwestycyjne,  przy
jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  zakup  wyposażenia  gabinetu  profilaktyki
zdrowotnej.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na
wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę
13 500,00 zł.
 Po  zapoznaniu  się  w  z  wnioskiem  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w  Chojnie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zmniejszenie  planu
wydatków  jednostki  w  rozdziale  85403-Specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze  
o 1 650,00 zł  na zakup materiałów i  wyposażenia,  przy jednoczesnym zwiększeniu planu
wydatków  na  zakupy  inwestycyjne  (zakup  laptopa  do  obsługi  Systemu  Informacji
Oświatowej). 
 Na  wniosek  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Gryfinie,  Zarząd
jednogłośnie wyraził  zgodę na dokonanie zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia  
i pochodne o 4 998,00 zł. 
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego jednostki
na 2015 r. o kwotę 2 815,91 zł w związku z refundacją przez Agencję Programu Erasmus+
kosztów udziału w seminarium. 
 Zarząd  jednogłośnie  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków 
w rozdziale  80195  –  Pozostała  działalność,  o  kwotę  2  000,00  zł  na  realizację  projektu  
„Od praktyki do pracy 2”.
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę na zmniejszenie o 3 000,00 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale
75020-Starostwa  powiatowe,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  zakup
materiałów  i  wyposażenia,  z  przeznaczeniem  na  zakup  osuszacza  do  pomieszczeń
piwnicznych.
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę
na  zwiększenie  transzy  dla  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  w  listopadzie  
o  2  000  000,00  zł  i  w  grudniu  o  4  474  531,26  zł,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu
niewykorzystanych transz w marcu o 147 540,23 zł, w kwietniu o 1 297 520,61 zł, w maju 
o  1  610  000,00  zł,  w  czerwcu  o  917  118,03  zł,  w  lipcu  o  790  000,00  zł,  w  sierpniu  
o 960 000,00 zł, we wrześniu o 299 068,76 zł i w październiku o 453 283,63 zł. 
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 3 wraz ze zmianami, do umowy
partnerskiej  w  sprawie  wspólnej  realizacji  projektu  pn.  „DOM  z  SERCEM  w  Trzcińsku
Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego”,  współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013, poddziałanie 5.2.2 – zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził  tryb postępowania, wartość szacunkową oraz
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz
Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie”.  Zarząd  jednogłośnie  podjął  uchwałę  nr  151/2015  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.
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  Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  152/2015  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
zawarcie  umowy  użyczenia  części  nieruchomości  (nieruchomość  wykorzystywana  pod
parking w trwałym zarządzie SOSW w Chojnie).
 Na wniosek Geodety Powiatowego,  Zarząd jednogłośnie wyraził  zgodę na  dokonanie
zapytania o cenę na wykonanie usługi obejmującej przekształcenie istniejącej bazy GESUT,
utworzenie  bazy  BDOT500  oraz  uzupełnienie  bazy  EGiB  o  obiekty  budowlane  trwale
związane z budynkami na terenie Miasta i Gminy Moryń. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 153/2015 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 154/2015 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.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 155/2015 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  zapoznał  się  z  wystąpieniem  pokontrolnym  Przewodniczącego  Komisji
Rewizyjnej z dnia 23 listopada 2015 r. z przeprowadzonej kontroli standaryzacji i warunków
zamieszkania wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Chojnie.

Na posiedzeniu 3 grudnia 2015 r.

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, opinią
Naczelnika  Wydziału  Organizacji  i  Informacji  oraz  orzeczeniami  o  stanie  technicznym
urządzeń,  Zarząd jednogłośnie  wyraził  zgodę na  kasację  środków trwałych  znajdujących  
się w jednostce, wymienionych w protokole nr 1/D/2015 Komisji do spraw zagospodarowania
ruchomych składników majątkowych z dnia 19 listopada 2015 r.
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem Prezesa  Zarządu  Stowarzyszenia  „Dom z  Sercem”  
w  Trzcińsku-Zdroju,  opinią  Naczelnika  Wydziału  Organizacji  i  Informacji,  ekspertyzą
techniczną, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację środków trwałych tj. ogrodzenia
terenu (siatki), boksów betonowych na opał, oraz magla elektrycznego PE-3, rok prod. 1990,
koszt naprawy przewyższa wartość środka trwałego.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 40/EK/15,  zawartej  
w dniu 27 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Parafią Rzymskokatolicką
pw.  Ducha  Świętego  w  Moryniu,  o  udzielenie  dotacji  celowej  na  zadanie  pn.  „Remont
zachodniej części muru wraz z bramą wejściową kościoła pw. Ducha Świętego w Moryniu”.
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego dot. wniosku Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju, Zarząd
pozytywnie  rozpatrzył  wniosek w części  dotyczącej  wyrażenia  zgody na  wykonanie  prac
termomodernizacyjnych i  w tym zakresie  dysponowanie przedmiotową nieruchomością na
cele budowlane. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd jednogłośnie
zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę UNIZETO Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie
na  zakup  systemów  operacyjnych  (Microsoft  OEM Win  Pro  10  64Bit  Polish  1pk DVD  
z możliwością  downgrade do Windows 7 Pro PL 32Bit  – 50 szt.,  pamięć  Kingston 2GB
667MHz DDR2 CL5 – 74 szt.) oraz podpisał umowę nr I/05/2015 w tym zakresie na kwotę
46 604,70 zł brutto.
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd jednogłośnie
zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę UNIZETO Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie
na  zakup  macierzy  dyskowej  i  komputerów  (macierz  dyskowa  Lenovo  V3700  –  1  szt.,
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komputer  Dell  Optiplex  7020SFF i5-4590 4GB 500GB DVD-RW – 8  szt.,  monitor  Dell
P2414H 23,8' IPS 1920x1080 VGA DVI-D DP 4xUSB 3YPPG – 3 szt.) oraz podpisał umowę
nr I/04/2015 w tym zakresie na kwotę 82 434,60 zł brutto.
 Na  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów wydatków budżetowych
jednostki na 2015 r.  w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,  rozdziale  85403 –
Specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze,  paragrafie  0920  –  Pozostałe  odsetki  (odsetki  
od nieterminowych spłat należności za wyżywienie wychowanków) o 13,41 zł oraz paragrafie
0960 – Otrzymane  spadki,  zapisy i  darowizny w postaci  pieniężnej  (darowizna  pieniężna
fundacji  studenckiej)  o  384,60  zł,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków
budżetowych jednostki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 –
Specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze,  paragrafie  4240  –  Zakup  pomocy  naukowych,
dydaktycznych i książek o 398,01 zł.
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi
publiczne powiatowe, zmniejsza się o 100 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne
„Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  ulicy  Jagiellońskiej  w  Chojnie”,  przy
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na bieżące zadania z zakresu utrzymania dróg.
  Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Kierownika  Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji
Geodezyjnej  i  Kartograficznej,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  dokonanie  zmian  
w  planie  wydatków  w  rozdziale  01005  -  Prace  geodezyjno-urządzeniowe  na  potrzeby
rolnictwa,  zmniejsza  się  o  1 700,00  zł  plan  wydatków na  zakup  usług  pozostałych,  przy
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 156/2015 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  skierował  wniosek do  Wojewody  Zachodniopomorskiego  o  stwierdzenie
nieważności  uchwały  Sejmiku  Województwa  Zachodniopomorskiego  z  dnia  17  listopada
2015  r.  w  sprawie  pozbawienia  kategorii  drogi  wojewódzkiej  niektórych  odcinków  dróg
wojewódzkich i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.
 Zarząd  zapoznał  się  z  wezwaniem  skierowanym  do  Sejmiku  Województwa
Zachodniopomorskiego do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z  dnia 17 listopada 2015 r.  w sprawie pozbawienia
kategorii  drogi wojewódzkiej niektórych odcinków dróg wojewódzkich i zaliczenia ich do
kategorii dróg powiatowych.

Przewodniczący Zarządu

    Wojciech Konarski
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