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          Druk nr 1/XVII 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 17 marca 2016 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 5 posiedzeń w dniach 17, 24, 31 marca 2016 r. oraz 7 i 14  

kwietnia 2016 r. Protokół z dnia 14 kwietnia nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 17 marca 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn. „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”. Zarząd podjął 

jednogłośnie uchwałę Nr 191/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej  

do przeprowadzenia w/w postępowania. 

  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zlecenie firmie EL-TRAF z/s w Dobrej Szczecińskiej wykonania naprawy 

sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 1478Z – ulica Krasińskiego w Gryfinie  

za kwotę 9 163,50 zł brutto. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd negatywnie rozpatrzył 

wniosek Pracowni Projektowej PROMIT Robert Mituta z/s w Dobrej Szczecińskiej 

jednogłośnie nie wyrażając zgody na zmianę warunków umowy Nr 21/ZD/2015 zawartej  

w dniu 3 czerwca 2015 r. na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę  

ul. Jaśminowej w Żórawkach.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyk, Zarząd 

pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Wspierania Kultury „Noc Poetów” jednogłośnie 

wyrażając zgodę na dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł wydania publikacji pt. „Siekierki - 

poemat o forsowaniu Odry”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 192/2016 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu uczniów” i przystąpienia 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie do partnerskiego projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś 

priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 193/2016 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Twoje kompetencje – Twoja przyszłość” i wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących  

w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia zawodowego. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 194/2016 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego  

w 2016 roku. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

zgodnie z którym zwiększa się o 3 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 75405-Komendy 
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powiatowe Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych  

z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz zakup 

niezbędnych towarów i usług (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji). 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się o 928,84 zł plan wydatków jednostki w rozdziale 

80111-Gimnazja specjalne oraz o 964,15 w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne na 

wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

dodatkowe wynagrodzenie roczne.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się o 5 916,01 zł (z rezerwy celowej na zadania  

z zakresu oświaty i wychowania) plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę 

nagrody jubileuszowej. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 4 352,00 zł plan wydatków jednostki 

na uposażenie funkcjonariuszy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inne 

należności funkcjonariuszy, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody uznaniowej. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 8 133,33 zł plan wydatków w rozdziale 

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem  

na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (uzupełnienie wkładu 

własnego, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania 

środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom 

powiatowym). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 195/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  

21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 

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. 

 Zarząd spotkał się z współudziałowcem Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.  

i dyrekcją Szpitala. 

Po dyskusji ustalono: 

1. Spółka Dom Lekarski S.A z/s w Szczecinie oficjalnie wystąpi do Powiatu Gryfińskiego 

z listem intencyjnym w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie negocjacji  

z instytucjami finansowymi tj. potencjalnymi nabywcami obligacji korporacyjnych; 

2. Spółka Dom Lekarski S.A przedstawi uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy 

zamierzenia inwestycyjnego (dot. rozbudowy szpitala); 

3. „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wspólnie z Wydziałem Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego wystąpi z pismem do Wojewody 

Zachodniopomorskiego o wydanie opinii w sprawie rozbudowy szpitala w Gryfinie. 

 

Na posiedzeniu 24 marca 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego  

w roku 2016/2017, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo  

i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: 



 3 

Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 196/2016  

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dopisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie udzielenia przez 

Gminę dotacji celowej w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie bieżącej 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2016 r.  

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 

2016-2022”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd większością głosów wyraził zgodę na podpisanie umowy  

z firmą CH2 Architekci S.C. ze Szczecina na „Wykonanie dokumentacji projektowej  

na adaptację budynku warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na Zakład 

Aktywizacji Zawodowej przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie” za kwotę 84 255,00 zł brutto.  

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 

zgodnie z którym zwiększa się transzę w marcu o 24 803,00 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w lutym. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 197/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji 

wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok, 

które zgodnie z obowiązkiem ustawowym zostanie przesłane Radnym Powiatu Gryfińskiego 

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o 1 500,00 zł planu wydatków w rozdziale 75421-

Zarzadzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z zakresu zarządzania 

kryzysowego, dotyczące ratownictwa wodnego. 

 

Na posiedzeniu 31 marca 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie wyraził wstępnie zgodę  

na zorganizowanie i sfinansowanie akcji profilaktyczno – medycznej pod nazwą „Biała 

sobota” na terenie Powiatu Gryfińskiego, która zostanie przeprowadzona przez „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. za łączną kwotę 72 000,00 zł brutto (wariant I). 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał wydział „GN” do przedstawienia uzgodnionego przez strony 

projektu umowy w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, po rozpatrzeniu wniosku Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o., 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie gazu znieczulającego dla kobiet 

rodzących poprzez zorganizowanie akcji promocyjno-medycznej pod nazwą „Rodzić bez 

bólu” do kwoty 10 000,00 zł brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, po rozpatrzeniu wniosku „Domu Lekarskiego” S.A. z/s w Szczecinie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na prowadzenie rozmów z instytucjami finansowymi  
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w celu pozyskania funduszy w formie kredytu lub obligacji na realizację inwestycji - 

rozbudowa szpitala przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie i zatwierdził treść odpowiedzi w tym 

zakresie.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 198/2016 w sprawie zmiany uchwały  

Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2016/2017. 

 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie w całości należności w łącznej wysokości 

3 523,38 zł z tytułu opłat za wyżywienie dwóch byłych wychowanków jednostki. 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie przyjął bilans z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 199/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 

Na posiedzeniu 7 kwietnia 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy nr 7/EK/16 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Mieszkowice w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury – „Obchody 71. rocznicy 

forsowania Odry”, zgodnie z uchwałą Nr XVI/111/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

31 marca br.  

  Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie 

kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 

oraz podpisał ofertę na realizację zadania publicznego w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zlecił przeprowadzenie likwidacji 

dzikich wysypisk i usuwanie zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego wraz z wywozem śmieci na składowisko odpadów komunalnych na terenie 

gmin: 

 Banie – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska za kwotę  

5 301,20 zł brutto, 

 Chojna – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska za kwotę  

5 995,84 zł brutto, 

 Widuchowa, Stare Czarnowo – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski  

z Dolska za kwotę 6 937,26 zł brutto, 

 Mieszkowice – firmie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Mieszkowic za kwotę 

4 707,10 zł brutto, 

 Gryfino – firmie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina za kwotę 

6 635,64 zł brutto, 

 Moryń – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska za kwotę  

4 049,02 zł brutto, 

 Cedynia – firmie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni za kwotę 

3 162,44 zł brutto, 

 Trzcińsko-Zdrój – firmie Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdrój za kwotę 5 346,90 zł 

brutto. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających wykonanie ww. prac oraz w razie potrzeby wystąpienia  
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do burmistrzów i wójtów z informacją o znajdujących się zanieczyszczeniach poza pasami 

dróg powiatowych w gminach, w których Powiat zlecił wykonanie prac porządkowych.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zlecenie firmie MALDROBUD Spółka z o.o. Sp.K z Myśliborza wykonania 

remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1374Z Baniewice-Chojna na przepuście  

w m. Rurka wraz z frezowaniem nawierzchni w m. Grzybno do kwoty 19 523,36 zł brutto. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan zamówień publicznych w Starostwie 

Powiatowym w Gryfinie na 2016 r. (wraz z zaktualizowaną pozycją dot. świadczeń  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego),  

z wyłączeniem pozycji 5 w załączniku nr 4 (tj. założenie bazy BDOT 500 – usługi cyfrowego 

odwzorowania map), z uwagi na fakt realizacji zadania przez Głównego Geodetę Kraju  

i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie i sfinansowanie 

akcji profilaktyczno – medycznej pod nazwą „Biała sobota” na terenie Powiatu Gryfińskiego, 

która zostanie przeprowadzona przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. za łączną 

kwotę 72 000,00 zł brutto i podpisał umowę zlecenie w tym zakresie.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. wniosku Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 

Hufców Pracy w Szczecinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy 

użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9  

z  zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

 rozwiązanie, z dniem 30 kwietnia 2016 r., z dotychczasowym najemcą umowy najmu 

pomieszczeń biurowych nr 1.35., 1.36. 1.37. o łącznej powierzchni użytkowej 

34,13m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych mieszących się w budynku przy  

ul. Dworcowej 1, usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, 

będącej własnością Powiatu Gryfińskiego; 

 przeznaczenie do wynajmu ww. pomieszczeń na okres 3 lat. 

 Na wniosek p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków budżetowych jednostki na 

2016 r. Zmniejsza się o 3 200,00 zł plan wydatków na nagrody roczne dla funkcjonariuszy, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w związku 

z obowiązkiem zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 200/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej 

dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie  

(w wysokości 11 500,00 zł na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa  

w Powiecie Gryfińskim). 

 
  

 

 

 

         Przewodniczący Zarządu 

      Wojciech Konarski 


