
Druk nr 1/XV

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU
POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI

W okresie sprawozdawczym od 30 grudnia 2015 r.  do dnia 11 lutego 2016 r. Zarząd
Powiatu w Gryfinie odbył 7 posiedzeń w dniach 30 grudnia 2015 r., 7, 14, 21 i 28 stycznia
oraz 4 i 11 lutego 2016 r. Protokół z dnia 11 lutego nie został jeszcze przyjęty. 

Na posiedzeniu 30 grudnia 2015 r.

 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  163/2015  w  sprawie  ogłoszenia  
o przeprowadzeniu konsultacji  projektu „Strategii  rozwiązywania problemów społecznych  
w powiecie gryfińskim  na lata 2016 - 2022”.
 Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy
z  firmą  BENZOL S.J.  z  Myśliborza  na  „Dostawę  oleju  opałowego  typu  Ekoterm Plus”  
do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju” do kwoty 29 501,55 zł
brutto/12 m-cy.  
 Na wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego,  Zarząd pozytywnie  rozpatrzył  wniosek Agencji  Ochrony Osób i  Mienia
SKORPION-JACK jednogłośnie  wyrażając  zgodę  na  przedłużenie  do  31 grudnia  2016  r.
umowy  najmu  pomieszczenia  w  budynku  przy  ul.  Sprzymierzonych  9  w  Gryfinie,  
z  zastrzeżeniem,  że  w przypadku  sprzedaży nieruchomości  wynajmującemu  przysługiwać
będzie wcześniejsze rozwiązanie umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  oraz  orzeczeniem Nr  20/10/11 o  potrzebie  indywidualnego  nauczania,  Zarząd
większością głosów wyraził  zgodę dla Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie na nauczanie indywidualne uczennicy klasy III Liceum Ogólnokształcącego
od  dnia  04.01.2016  r.  do  końca  roku  szkolnego  2015/2016,  w  wymiarze  16  godzin
tygodniowo. 
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarzadzania  Drogami,
jednogłośnie wyrażając zgodę na zmianę projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „ZD” (zgodnie z załącznikiem do wniosku), w związku  
z koniecznością uwzględnienia w budżecie  zadań, na realizację,  których złożono wnioski  
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie,  zgodnie z  którym zmniejsza się  plan wydatków na składki  
na  Fundusz  Pracy  w  dziale  801-Oświata  i  wychowanie  o  3  720,20  zł  i  w  dziale  854-
Edukacyjna  opieka  wychowawcza  o  2  311,09  zł,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu
wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 78,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz
Pracy,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  składki  na  ubezpieczenia
społeczne.
 Zarząd pozytywnie  rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w  Chojnie,  zgodnie  z  którym  dokonuje  się  zmian  o  1  000,00  zł  w  planie  wydatków  
na realizację projektu „Od praktyki do pracy 2”.
 Zarząd pozytywnie  rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w  Chojnie,  zgodnie  z  którym  dokonuje  się  zmian  o  5  100,00  zł  w  planie  wydatków  
na realizację projektu „Wychowanie zdrowotne na całe życie”.
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 Zarząd negatywnie  rozpatrzył  wniosek Dyrektora  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, jednogłośnie nie wyrażając zgody na przesunięcie kwoty 13 000,00 zł pomiędzy
paragrafami w obrębie planu finansowego jednostki na 2015 r.
 Na  wniosek  Dyrektora  Centrum  Placówek  Opiekuńczo-Wychowawczych  w  Chojnie  
z dnia 29 grudnia 2015 r., Zarząd jednogłośnie zdjął z porządku obrad rozpatrzenie wniosku 
z dnia 22 grudnia 2015 r.  w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki  
na 2015 r. 
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 200,00 zł plan wydatków na składki
na  Fundusz  Pracy,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  składki  
na  ubezpieczenia  społeczne  w  rozdziale  85220-Jednostki  specjalistycznego  poradnictwa,
mieszkania chronione i  ośrodki interwencji  kryzysowej oraz dokonuje się zmian w planie
wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 6 571,85 zł w rozdziale 85321-Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Wicestarosty  Gryfińskiego,  zgodnie  z  którym
zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna o 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot
dotacji  do  budżetu  Gminy  Mieszkowice  (wkład  własny  gminy  na  wspólną  realizację  
w 2014 r.  projektu  „Polsko-niemiecka  wymiana  doświadczeń  w administracji  publicznej”
zrefundowany  przez  Stowarzyszenie  Gmin  Polskich  Euroregionu  Pomerania  z  rezerwy
celowej budżetu państwa).
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 164/2015 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 165/2015 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
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2016.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-
2039.

Na posiedzeniu 7 stycznia 2016 r.

 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2015 r.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
zatwierdzenia  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej  z  realizacji  rocznego  planu  kontroli  
za 2015 r.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
na 2016 r.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Gryfinie, jednogłośnie nie wyrażając zgody na zatwierdzenie Aneksu do umowy z
dnia 21 grudnia 2012 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem „Pod
Dębami” na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 
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 Na wniosek Naczelnika  Wydziału  Zarzadzania  Drogami,  po wprowadzeniu  poprawek,
Zarząd jednogłośnie wyraził  zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 4/ZD/2015  
z  dnia12  marca  2015  r.  zawartej  z  Zakładem  Usług  Technicznych  KOMPLET INWEST
Tomasz  Granops  ze  Szczecina  na  wykonanie  aktualizacji  dokumentacji  technicznej  
na przebudowę drogi powiatowej  relacji  Szczecin  – Binowo, w który wydłuża  się termin
uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 29 stycznia 2016 r.
 Na wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarzadzania  Drogami,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę na skierowanie zawiadomienia do Wójta Gminy Stare Czarnowo o zamiarze podjęcia
uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych tj.:
- nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec (odcinek dł. 7+685),
- nr 1352Z Szczecin – Kołowo – Śmierdnica (odcinek dł. 7+195 km),
- nr 1355Z Nieznań – Żelewo (dł. 4+980 km),
z jednoczesnym zaliczeniem tych odcinków do kategorii dróg gminnych.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,  
po  rozpatrzeniu  ofert,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  podpisanie  umowy  z  firmą
ARTSON  S.C.  Krzysztof  Kwietniowski  i  S-ka  ze  Szczecina  na  realizację  zadania  
pn.:  „Wymiana  kotła  c.o.  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  w Chojnie”  
za kwotę 38 130,00 zł brutto.  
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,
Zarząd jednogłośnie zatwierdził koszty przeprowadzenia prac polegających na dostosowaniu
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  w Chojnie do wymogów ppoż. oraz wyraził  zgodę  
na zawarcie umowy na realizację zadania i finansowanie przez Stowarzyszenie „Ein Herz für
Kinder”  BILD  hilft  z  Hamburga.  Jednocześnie  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na utworzenie w palnie wydatków Wydziału „RI” zadania pn. „Dostosowanie do wymogów
p.poż  budynku  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  nr  3  w  Trzcińsku  Zdroju”  
i przesunięcie na to zadanie środków na wykonanie dokumentacji w kwocie 13 530,00 zł  
z zadania pn.: „Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie”.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  
i Transportu jednogłośnie wyrażając zgodę na zwiększenie dochodów powiatu i wydatków
Starostwa Powiatowego w Gryfinie  na 2016 r.  –  Wydziału  „KM” o kwotę  35 000,00 zł  
w  związku  z  otrzymaną  dotacją  z  Gminy  Widuchowa  na  zorganizowanie  publicznego
transportu drogowego na linii Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino. Jednocześnie Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Widuchowa w tym zakresie.   
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarzadzania  Drogami,
jednogłośnie  wyrażając  zgodę  na  zmianę  planu  finansowego  wydatków  Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie  na  2016  r.  –  Wydziału  „ZD”  poprzez  przesunięcie  kwoty  
40 000,00 zł z zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego m. in. przebudowa  
i  modernizacja  dróg,  stanowiących  trasy dojazdowe do szkół,  w tym także  dokumentacja
techniczna na zadanie pn.: „Przebudowa drogi Szczecin-Binowo.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2016.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-
2039.
 Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień
Publicznych,  znak:  RI.7013.26.2015.AM  z  dnia  28  grudnia  2015  r.,  skierowanym  
do Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsko Zdrój dot. pisma firmy „GIARDINIO”  
w  sprawie  materiału  uzyskanego  z  wycinki  drzew  w  trakcie  realizacji  inwestycji  
pn. „Rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju”.
 Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień
Publicznych, znak: RI.7013.26.2015.SD z dnia 29 grudnia 2015 r.,  skierowanym do firmy
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„GIARDINIO” dot. realizacji umowy pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego 
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju” – I część zamówienia (rewitalizacja parku
wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju).
 Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień
Publicznych,  znak:  RI.7013.26.2015-2016.AM  z  dnia  4  stycznia  2016  r.,  skierowanym  
do  firmy  „GIARDINIO”  dot.  realizacji  umowy  pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu
zabytkowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  Zdroju”  –  I  część  zamówienia
(rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju).
 Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia
2015 r. dot. przeprowadzonej kontroli inwestycji drogowej – ulica Jagiellońska w Chojnie.
 Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia
2015 r. dot. przeprowadzonej kontroli pn. Zapoznanie się z wynikami kontroli kompleksowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Na posiedzeniu 14 stycznia 2016 r.

 Po rozpatrzeniu wniosku Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i  Nadzoru  Właścicielskiego,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  dla  Spółki  „Szpital
Powiatowy w Gryfinie na:
 -  zawarcie  umowy  o  zmianie  sposobu  przyłączenia  budynku  „Szpitala  Powiatowego  
w Gryfinie” Sp. z o.o. przy ul. Parkowej 5 do miejskiej sieci ciepłowniczej,
-  dysponowanie  nieruchomością  zabudowaną  dz.  162/1  obręb  3  miasto  Gryfino  na  cele
budowlane  przez  PGE  Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  z  siedzibą  
w Bełchatowie ul. Węglowa 5, Oddział Elektrowni „Dolna Odra”.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  i  nieograniczone  w  czasie  obciążenie  nieruchomości
zabudowanej znajdującej się w obrębie ewidencyjnym 3 miasto Gryfino,  działka nr 162/1
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością przesyłu na rzecz PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5 i każdoczesnego
jej następcy prawnego.
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  obciążenie  hipoteką  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu
Gryfińskiego.
 Na wniosek Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd jednogłośnie  wyraził
zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Chojna w sprawie przekazania zadań zarządcy
dróg  powiatowych  na  terenie  miasta  Chojna  (ulic:  Klasztornej  i  Malarskiej)  w  okresie  
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
 Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę na  zawarcie  umowy Nr 2/KM/2016 z  operatorem Bernardem
Grzybowskim,  prowadzącym  działalność  transportową  pod  nazwą  Autokarowe  Usługi
Przewozowe BER-TRANS z/s w Widuchowej, w zakresie świadczenia usług pasażerskich  
na linii użyteczności publicznej na trasie Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino w okresie
od 18 stycznia 2016 r. do 31.12.2016 r. za kwotę 34 757,55 zł brutto.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd
jednogłośnie postanowił poddać konsultacjom społecznym projekt Strategii rozwoju turystyki
dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020 w terminie od 18 stycznia 2016 r.  do 18 lutego  
2016  r.  Dodatkowo  Zarząd  postanowił  o  ogłoszeniu  ww.  informacji  w  prasie  lokalnej  
na terenie powiatu. 
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  166/2016  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku.

Na posiedzeniu 21 stycznia 2016 r.

4



 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyk,  Zarząd
pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Baniach jednogłośnie wyrażając
zgodę na dofinansowanie do kwoty 1 700,00 zł  Ogólnopolskiego Turnieju Ligii  Mistrzów
Bezpieczeństwa  w  Ruchu  Drogowym,  z  przeznaczeniem  na  zakup  nagród  i  baneru
informacyjnego. 
 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. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie
wybór  Wykonawcy  tj.  firmy  Poczta  Polska  S.A.  Biuro  Klienta  Biznesowego  
i Instytucjonalnego Region Sprzedaży w Szczecinie do kwoty 91 522,14 zł brutto/12 m-cy.
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,
Zarząd  negatywnie  rozpatrzył  wniosek  firmy  Giardino  Beata  Cabaj  z/s  w  Szczecinie
jednogłośnie nie wyrażając zgody na obniżenie kar umownych za opóźnienie w wykonaniu
umowy na roboty budowlane pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju”– I część zamówienia - rewitalizacja parku wokół
Domu Pomocy Społecznej  w Trzcińsku Zdroju.  Jednocześnie  Zarząd zobowiązał  Wydział
„RI” do przekazania obiektu tj. Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju po odbiorze
gwarancyjnym  oraz  wraz  z  Wydziałem  „GN”  do  zaproponowania  zmian  w  umowie
dzierżawy, gdzie zobowiąże się Stowarzyszenie do utrzymywania terenu wokół budynku DPS
w należytym stanie.
 Zarząd przyjął jednogłośnie z poprawkami projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2016-2022.
 Zarząd przyjął jednogłośnie z poprawkami projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020.
 Zarząd przyjął jednogłośnie z poprawkami projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  w  powiecie
gryfińskim na lata 2016 - 2022”.
 Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego,  uznając  za  rozliczoną  część  czynszu
„ruchomego” w kwocie 186 066,00 zł wydatkowaną przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie”
Sp. z o.o. na realizację zaleceń inspekcji i służb o dostosowaniu pomieszczeń i budynków  
do  przepisów  prawa.  Jednocześnie  Zarząd  uznał,  że  brak  jest  wystarczających  podstaw  
do zaliczenia kwoty 42 098,48 zł i zakreślił termin 30 dni do wniesienia niniejszej kwoty,  
w celu uregulowania czynszu dzierżawnego za rok 2015.
 Zarząd  jednogłośnie  postanowił  nie  kierować  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Gryfinie
projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  obciążenie  hipoteką  nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w związku z budową szybu windowego wraz  
z  przedsionkiem  oraz  zakupem  i  montażem  windy  osobowej  w  budynku  przy  
ul.  Szczecińskiej  33  w  Gryfinie.  Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  „PCPR”  
w  Gryfinie  do  wystąpienia  z  pismem  do  Polskiego  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  
z  Upośledzeniem  Umysłowym  Koło  w  Gryfinie  o  wskazanie  działań,  jakie  będzie
podejmowało na zabezpieczenie wkładu własnego, innego niż z budżetu powiatu, zgodnie  
ze wcześniejszymi deklaracjami złożonymi wobec Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gryfinie. 
 Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
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przeznaczonych  lub  używanych  do  uprawiania  sportu  lub  rekreacji  z  obszarów wodnych
położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2016.
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  167/2016  w  sprawie  wykonania  uchwały
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  168/2016  w  sprawie  uchwalenia  planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na 2016 rok. 
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  169/2016  w  sprawie  wykonania  uchwały
budżetowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok  i  upoważnienia  kierowników  jednostek
organizacyjnych  powiatu  oraz  kierowników  powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży  
do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2016
rok. 
 Zarząd  zapoznał  się  z  pozytywną  opinią  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  do  projektu
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 Zarząd zapoznał się z pismem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej,
znak: GK-2.7220.2.2015.AM, z dnia 15 stycznia 2016 r. dot. realizacji projektów z zakresu
zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej województwa zachodniopomorskiego.

Na posiedzeniu 28 stycznia 2016 r.

  Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w  Gryfinie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  podpisanie  umowy  
nr  PCPR.MB.4360.01.2016 z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym  Koło  w  Gryfinie  w  sprawie  finansowania  kosztów  działalności  Warsztatu
Terapii  Zajęciowej  w Gryfinie.  Przedmiotową umowę sporządzono na podstawie umowy  
nr WTZ 10/98 z dnia 30 grudnia 1998 r., w celu ujednolicenia jej treści.
 Po zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  
w  Gryfinie  dot.  wniosku  Stowarzyszenia  „Pod  Dębami”  w  sprawie  przyznania
dofinansowania na wykonanie montażu instalacji oddymiania w Domu Pomocy Społecznej  
w  Dębcach,  opinią  Skarbnika  Powiatu  oraz  opinią  Naczelnika  Wydziału  Remontów,
Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  w  przedmiotowej  sprawie,  Zarząd  jednogłośnie
zobowiązał  Stowarzyszenie  o rozeznanie  rynku  poprzez  skierowanie  zapytań  ofertowych  
w zakresie montażu instalacji oddymiania do 5 wykonawców (w razie potrzeby Wydział „RI”
udzieli merytorycznej pomocy wskazując podmioty, do których można skierować zapytania
ofertowe).
 Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,  
po  rozpatrzeniu  ofert,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  wybór  firmy  Biuro  Projektów  
i  Nadzoru  Budowlanego  Mirosław  Strugarek  z  Gryfina  na  „Wykonanie  dokumentacji
technicznej  na  dostosowanie  do  wymogów  p.poż.  budynku  Placówki  Opiekuńczo-
Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju” za kwotę 13 530,00 zł brutto i podpisał umowę  
w tym zakresie.
 Na  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie,  Zarząd
jednogłośnie  zatwierdził  koncepcję  projektu  pt.  „Europejskie  staże”  w  ramach  programu
Erasmus+,  KA 1,  mobilność  osób  uczących  się  i  kadry  w  ramach  VET z  Kartą  jakości
mobilności.  Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  do  udoskonalenia  koncepcji  
dla  kolejnego  projektu  poprzez  wskazanie  zakładanej  liczby  uczestników  z  podziałem  
na uczniów i nauczycieli. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 170/2016 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie
wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  projektu  i  udzielenia  pełnomocnictwa  dyrektorowi
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 
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 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  171/2016  w  sprawie  naboru  kandydatów  
na członków komisji  konkursowych w otwartym konkursie ofert  na rok 2016 (w zakresie
kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego).
 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych
umorzeń wierzytelności  oraz ulg za okres  od początku roku do dnia  31.12.2015 r.,  które
zostanie  przedstawione  radnym  na  najbliższej  sesji  Rady  Powiatu.  Jednocześnie  Zarząd
zobowiązał  Wydział  „FK”  do  uzupełnienia  przedmiotowego  sprawozdania  o  kwoty
należności pozostających do spłaty.
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 172/2016 w sprawie harmonogramu realizacji
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza i Przewodniczącego Rady Gminy Goleniów,
znak:  BR.0004.1.2016.AS  z  dnia  11  stycznia  2016  r.,  dot.  stanowiska  Rady  Miejskiej  
w  Goleniowie  w  sprawie  utrzymania  spójności  terytorialnej  województwa
zachodniopomorskiego.
 Zarząd  zapoznał  się  z  harmonogramem  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie
publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Gryfińskiego.

Na posiedzeniu 4 lutego 2016 r.

 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  173/2016  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na  zawarcie  kolejnej  umowy  użyczenia,  której  przedmiotem  jest  część  tej  samej
nieruchomości  (umowa  na  okres  3  lat  dotycząca  szkolnego  gabinetu  profilaktycznego  
o pow. 16,80 m2 usytuowanego na terenie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem
236/2, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino,  stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie).
 Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki dot. dofinansowania organizacji 10. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży -
Włóczykij,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  dofinansowania  kosztów  transportu  
w wysokości 2 000 zł.
 Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  174/2016  w  sprawie  powołania  komisji
stypendialnej  do  rozpatrywania  wniosków  w  ramach  realizacji  „Programu  wspierania
edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”.
 Zarząd podjął  jednogłośnie uchwałę Nr 175/2016 w sprawie przyjęcia  sprawozdania  
z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2015 roku.
 Na wniosek Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę na zawarcie umowy Nr 1/ZD/2016 wraz z poprawką, z Wiesławem Żelechem Firma
Usługowo-Handlowa  „ELWI”  z  Gryfina  na  wykonanie  usługi  utrzymania  czystości  oraz
koszenia terenów zielonych w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Gryfina, za kwotę
51 604,20 zł brutto.
 Na wniosek Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę  na  zawarcie  umowy  Nr  2/ZD/2016  z  Firmą  Usługowo-Handlowa  „ELWI”  Żelech
Łukasz z Żórawek na wykonanie wycinki, podcinki oraz nasadzeń kompensacyjnych drzew 
w  pasie  dróg  powiatowych  w  obrębie  gmin  Chojna,  Trzcińsko  Zdrój,  Banie,  Moryń,
Mieszkowice,  Cedynia,  Widuchowa, Stare Czarnowo oraz Gryfino,  za kwotę 93 640,80 zł
brutto.

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
na zadanie pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie
powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo 
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i  Widuchowa,  zadanie  II  – gminy:  Banie,  Chojna i  Trzcińsko Zdrój,  zadanie III  – gminy
Cedynia, Mieszkowice i Moryń”, wraz ze zmianami.  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę  
Nr 176/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy:
Gryfino,  Stare  Czarnowo  i  Widuchowa,  zadanie  II  –  gminy:  Banie,  Chojna  
i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”.
 Zarząd zapoznał  się z pismem Zastępcy Dyrektora Oddziału w Szczecinie  Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znak pisma: O.Sz.Z-2.407.2016.amj z dnia 26 stycznia
2016 r. dotyczącym przywrócenia przejścia dla pieszych na ul. Mieszka I w Chojnie.
 Zarząd  zapoznał  się  ze  skargą  złożoną  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  
w Szczecinie  na  uchwałę  Sejmiku  Województwa  Zachodniopomorskiego  nr  VIII/155/15  
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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	Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Dyrektora Oddziału w Szczecinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znak pisma: O.Sz.Z-2.407.2016.amj z dnia 26 stycznia 2016 r. dotyczącym przywrócenia przejścia dla pieszych na ul. Mieszka I w Chojnie.
	Zarząd zapoznał się ze skargą złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr VIII/155/15 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej niektórych odcinków dróg wojewódzkich i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.

