
Druk nr 1/XIV

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU
POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI

W okresie  sprawozdawczym  od  10  grudnia  do  30  grudnia  2015  r.  Zarząd  Powiatu  
w Gryfinie odbył 3 posiedzenia w dniach 10, 15, 17, 22 i 30 grudnia 2015 r. Protokół z dnia
30 grudnia nie został jeszcze przyjęty. 

Na posiedzeniu 10 grudnia 2015 r.

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru
członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie:

 składników  majątku  ruchomego,  wykazanych  w  protokole  nr  5/2015  Komisji  do
spraw  zagospodarowania  ruchomych  składników  majątkowych  z  dnia  7  grudnia  
2015 r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,

 składników  majątku  ruchomego,  wykazanych  w  protokole  nr  6/2015  Komisji  do
spraw  zagospodarowania  ruchomych  składników  majątkowych  z  dnia  7  grudnia  
2015 r. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

 Zarząd  podjął  większością  głosów  uchwałę  Nr  158/2015  w  sprawie  rozstrzygnięcia
ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
powiatu gryfińskiego w roku 2016.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  większością  głosów  nie  wyrażając  zgody  o  nienaliczanie  kar
umownych dla Wykonawcy FHU SABPOL II z Wirowa  za opóźnienie w wykonaniu umowy
nr 8/RI/15 z dnia 21.07.2015 r. na roboty budowlane pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb
osób niepełnosprawnych – budynek przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego,  Zarząd  jednogłośnie
wyraził  zgodę  na  podpisanie  Aneksu  do  umowy  nr  12/ZK/2015  zawartej  z  Komendą
Wojewódzką Policji w Szczecinie w dniu 2.10.2015 r. na zakup małolitrażowego radiowozu
oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, w którym wydłuża się termin
wykorzystania środków finansowych oraz termin rozliczenia dotacji.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie  w  Gryfinie,  jednogłośnie  zatwierdzając  zwiększenie  w  kwocie  11 508,00  zł
dofinansowania  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Gryfinie  na  podstawie  protokołu  
z posiedzenia zespołu oceniającego wniosek w sprawie zwiększenia liczby uczestników WTZ
w Gryfinie. W/w środki zostaną zaplanowane w budżecie na 2016 r.
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany
uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  nr  V/36/2015  z  dnia  26  marca  2015  r.  w  sprawie
określenia  zadań  i  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r.
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  157/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  wyników
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej w Moryniu”.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy
niż  3  lata  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Gryfińskiego,  położonych  
w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń.
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 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Wicedyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  jednogłośnie wyrażając zgodę na zwiększenie planu
wydatków jednostki o kwotę 30 933,52 zł oraz na zmniejszenie planu wydatków jednostki  
o kwotę 30 934,62 zł.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Wicedyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Gryfinie,  w związku z którym zwiększa się plan dochodów  
o  27  000,00  zł  w  dziale  854-Edukacyjna  opieka  wychowawcza  oraz  zmniejsza  się  plan
dochodów w działach: 700-Gospodarka mieszkaniowa o 3 000,00 zł, 758-Różne rozliczenia 
o 800,00 zł i 801-Oświata  i wychowanie o 3 000,00 zł.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 10 000,00 zł plan wydatków
jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zwiększeniu
planu wydatków  w dziale 801-Oświata i wychowanie.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym
Czarnowie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  plan  wydatków  jednostki  o  14  616,00  zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym
Czarnowie,  zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia  
i pochodne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 10 553,32 zł.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży
Pożarnej  w  Gryfinie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  plan  wydatków  na  uposażenia
funkcjonariuszy  o  3  659,00  zł,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  planu  wydatków  na
pozostałe należności funkcjonariuszy.
 Zarząd pozytywnie  rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na zwiększenie o 9 987,00 zł z rezerwy ogólnej
budżetu  powiatu  planu  finansowego  wydatków  jednostki  z  przeznaczeniem  na  zwrot
poniesionych  przez  najemcę  kosztów wymiany  pieca  i  instalacji  centralnego  ogrzewania  
w lokalu mieszkalnym mieszczącym się w budynku przy ulicy Żółkiewskiego 3/3 w Chojnie. 
 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 wskazania organu uprawnionego.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,
zgodnie z którym zmniejsza się  o 1 227 082,74 zł plan wydatków inwestycyjnych, które nie
zostaną zrealizowane w 2015 r. lub po ich realizacji zostały niewykorzystane środki:

• Przebudowa drogi Gryfino-Linie, w tym odc. pozamiejski oraz rondo na ulicy Armii
Krajowej –zmniejszenie o 684 098,04 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, na odc. Trzcińsko-
Zdrój – Antonowice- zmniejszenie o 172 995,00 zł,
• Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  ulicy  Jagiellońskiej  w  Chojnie-
zmniejszenie o 290 000,00 zł,
• Przebudowa drogi Szczecin-Binowo- zmniejszenie o 25 979,70 zł,
• Przebudowa przepustu w m. Rurka- zmniejszenie o 20 000,00 zł,
• Przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie- zmniejszenie o 34 010,00 zł. 

 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
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 159/2015 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.
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Na posiedzeniu 15,17 i 22 grudnia 2015 r.

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 160/2015 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  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  wniosku  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  nr  2  w Gryfinie  jednogłośnie  wyrażając  zgodę  na  zlecenie  remontu
dachu  na  budynku  internatu  za  kwotę  4  212,00  zł  brutto.  W/w  środki  finansowe  będą
pochodziły z budżetu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. 
 Po  zapoznaniu  się  z  uzupełnieniem  do  wniosku  Naczelnika  Wydziału  Remontów,
Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wniosku Wykonawcy części niekwalifikowanej na:
„Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju” na przedłużenie umowy nr 3/S/2015 z dnia
03.06.2015  r.  i  zwiększenia  wynagrodzenia  w  części  –  „Rewitalizacja  Parku”,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  wynagrodzenia  na  pokrycie  kosztów
dodatkowych dojazdów w wysokości 11 302,50 zł brutto z podziałem na etapy:
1. I  etap  po  zakończeniu  rozliczenia  projektu  z  marszałkiem –  50% -  tj.  po otrzymaniu
zwrotu środków i pisemnej informacji potwierdzającej rozliczenie projektu,
2. II etap po wiosennym odbiorze gwarancyjnym terenów zielonych – 40%,
3. III etap po ostatecznym odbiorze pogwarancyjnym – 10%. 

W/w środki finansowe będą pochodziły ze środków zaplanowanych w  budżecie Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych na 2016 r.
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. wniosku uczestników postępowania o zamówienie publiczne  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie”,  Zarząd  większością  głosów  wyraził  zgodę  na  modyfikację
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że Zamawiający będzie oceniał
oferty  wg  następujących  kryteriów:  cena  –  90%;  liczba  placówek  pocztowych,  którymi
dysponuje  Wykonawca  na  terenie  Powiatu  Gryfińskiego  w  dniu  składania  oferty  –  5%;
kryterium społeczne – 5%.
 Na  wniosek  Zastępcy  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.  „Wykonywanie  stałych  prac  porządkowych  
w pomieszczeniach  biurowych  oraz  na  terenach  zewnętrznych  zielonych  i  parkingowych
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie
wybór Wykonawcy tj. firmy WISAG POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina z oferowaną ceną  
w wysokości 246 233,04 zł brutto/24 m-ce. Jednocześnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  odrzucił  ofertę  Wykonawcy  
tj. firmy TESS Polska Sp. z o.o. z Koszalina.
 Na wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  likwidację  zużytych  składników
majątku  ruchomego  użytkowanych  przez  „Szpital  Powiatowy  w  Gryfinie”  Sp.  z  o.o.,
wykazanych w protokole z dnia 10 grudnia 2015 r.  z przeprowadzonej oceny składników
majątku  ruchomego  oraz  sprzętu  medycznego.  Jednocześnie  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę na odpisanie w 2016 r. z czynszu dzierżawnego kwoty 69,12 zł , po przeprowadzeniu
likwidacji właściwej.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę  na  likwidację  ruchomych  składników  majątkowych  powiatu  użytkowanych  przez
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Starostwo  Powiatowe  w  Gryfinie,  zgodnie  z  propozycjami  wymienionymi  w  protokole  
nr 7/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego.
 Zarząd,  po  wprowadzeniu  poprawki,  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora
Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,  jednogłośnie  wyrażając  zgodę  na
podpisanie  umowy  ze  Zgromadzeniem  Sióstr  Benedyktynek  Samarytanek  Krzyża
Chrystusowego  z  siedzibą  w  Niegowie  o  zlecenie  realizacji  zadania  publicznego  
pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”. 
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek  Geodety Powiatowego, większością głosów nie
wyrażając zgody na zawarcie umowy na 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  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży
Pożarnej  w  Gryfinie,  zgodnie  z  którym  dokonuje  się  zmian  w  planie  wydatków  na
wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup materiałów i wyposażenia o 17 211,00 zł.
 Zarząd pozytywnie  rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia  
i pochodne o 30 000,00 zł.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Centrum  Placówek  Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na
wynagrodzenia i pochodne o 14 251,19 zł.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,
zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków o 4 947,36 zł.
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym
Czarnowie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę na dokonanie  zmian  w planie  wydatków  
o 54 080,00 zł oraz na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków na
realizację zadań statutowych o 67 580,00 zł oraz na zwiększenie planu dochodów o kwotę
160 000,00 zł.
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicestarosty Gryfińskiego, zgodnie z którym
zmniejsza  się  plan  wydatków Starostwa Powiatowego  w Gryfinie  w dziale  801-Oświata  
i wychowanie o 6 157,28 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu plan wydatków w dziale 758-
Różne  rozliczenia,  rozdziale  75801-Część  oświatowa  subwencji  ogólnej  dla  jednostek
samorządu terytorialnego,  z  przeznaczeniem na zwrot  nienależnie  uzyskanej  kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 161/2015 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 Gryfińskiego na 2015 rok.
 Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie
Aneksu nr  2  do umowy nr  40/EK/15 zawartej  w dniu 27 października  2015 r.  z  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”,  w  którym  wydłuża  się  termin  zakończenia  realizacji  zadania  do  
30 grudnia 2015 r. oraz termin złożenia sprawozdania do 29 stycznia 2016 r.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 162/2015 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.

Przewodniczący Zarządu

    Wojciech Konarski
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