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          Druk nr 1/XIX 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 12 maja 2016 r. do dnia 9 czerwca 2016 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 5 posiedzeń w dniach 12, 19, 24 maja 2016 r. oraz 2 i 9 czerwca 

2016 r. Protokół z dnia 9 czerwca nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 12 maja 2016 r. 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2015. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy na roboty 

budowlane z firmą „PREWENT” Sprzęt ppoż. i BHP Sp. J. z Gryfina na wykonanie instalacji 

oddymiania w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach za kwotę 42 984,00 zł brutto.   

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, 

III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”, ze względu na to, iż cena jedynej 

oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie tego 

zadania.   

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Mieszkowice w sprawie powierzenia gminie 

zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice w okresie od  

1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. za kwotę 45 000,00 zł. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy nr BMK.7021.4.11.2016.nsz z Gminą Gryfino w sprawie 

użyczenia koszy ulicznych w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki oraz orzeczeniem Nr 55/2015/2016/Ch o potrzebie indywidualnego nauczania, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie na nauczanie indywidualne uczennicy klasy III Gimnazjum  

od dnia 16.05.2016 r. do końca roku szkolnego 2015/2016, w wymiarze 10 godzin 

tygodniowo.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 215/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do składania oświadczeń woli  

w imieniu Powiatu Gryfińskiego. 

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

pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł 

obchodów Dnia Strażaka. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł udziału przedsiębiorców 

z terenu Powiatu Gryfińskiego  w targach INKONTAKT w Schwedt, które odbędą się  

w dniach 4-5 czerwca br. oraz podpisał umowę z Cechem Rzemiosł Różnych  

i Przedsiębiorców w Gryfinie w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, po rozpatrzeniu 

wniosku Parafii pw. M.B. Wspomożenia Wiernych w Baniach i pw. Chrystusa Króla  

w Lubanowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 300,00 zł 
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organizacji I Festiwalu Papieskiego im. Jana Pawła II „Totus Tuus”, który odbędzie się  

18 maja br. w Baniach.  

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

pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gryfińskie Ligi 

Amatorskie jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie zakończenia rozgrywek XXII 

edycji Gryfińskiej Amatorskiej Ligii Koszykówki Oldbojów (GALKO) do kwoty 600,00 zł,  

z przeznaczeniem na ufundowanie pucharów, statuetek i medali z logo powiatu. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2015 roku. 

 Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie postanowił nie kierować sprawy do Sądu Rejonowego 

w Gryfinie o przeniesienie służebności dojścia i dojazdu na działce 66/1 w obrębie 3 miasta 

Gryfino i pozostawić służebność w działce 66/2. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział 

„GN” do zmiany umowy zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie poprzez wyłączenie działki 66/2 z umowy 

użyczenia, z możliwością użytkowania garaży znajdujących się na ww. działce, a docelowo 

przygotować nieruchomość do sprzedaży. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 216/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości  

(dot. umowy dzierżawy powierzchni użytkowej 1 m2 z przeznaczeniem na zainstalowanie 

kserokopiarki samoobsługowej na monety, usytuowanej w budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie). 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 200,00 zł, z tytułu 

otrzymanej darowizny na rzecz szkoły, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 

 Po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie negatywnie 

rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki o 1000,00 zł, gdyż wniosek na tym etapie 

realizacji budżetu jest bezprzedmiotowy. 

 Po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie negatywnie 

rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie 

zmiany w planie finansowym dochodów jednostki na 2016 r. (dot. kwoty 1 808,00 zł), gdyż 

wniosek na tym etapie realizacji budżetu jest bezprzedmiotowy. 

 Po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie negatywnie 

rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki o 2 800,00 zł, gdyż wniosek na tym etapie 

realizacji budżetu jest bezprzedmiotowy. 

 Po zapoznaniu się wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie oraz opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 12 748,76 zł i jednocześnie 

zobowiązał Dyrektora jednostki do zmniejszenia o tę kwotę § 4040 (dodatkowe 

wynagrodzenia roczne). 

 Na wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia  

w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe (zmniejsza się o 2 000,00 zł plan wydatków na 

dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
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wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do 

koszenia trawy).  

 Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie oraz opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 

zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zmniejsza 

się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 80102-Szoły 

podstawowe specjalne o 2 429,98 zł, w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne o 5 687,92 zł  

i w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne o 1 322,41 zł, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80102-Szkoły 

podstawowe specjalne o 9 440,31 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków powiatu  

o 159 957,54 zł, w związku z zatwierdzeniem przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ 

wniosku o dofinansowanie projektu "Europejskie staże" finansowanego w ramach programu 

Erasmus+, Akcja 1-mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. 

 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie dochodów i wydatków w rozdziale 

60014-Drogi publiczne powiatowe, której dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami, w związku z informacją o zatwierdzonych operacjach typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu  

o 483 588,00 zł z tytułu dofinansowania do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica”, jednocześnie zmniejsza się  

o 350 000,00 zł plan wydatków na to zadanie w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych, a zwiększa w paragrafie 6059 o 276 412,00 zł jako wkład własny 

powiatu oraz w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych o 73 588,00 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie, zgodnie, z którym dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych na 

wynagrodzenia w rozdziale 71015-Nadzór budowlany. Zmniejsza się o 900,71 zł plan 

wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 

wydatków na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany w harmonogramie 

realizacji wydatków jednostki na 2016 r., polegającej na zwiększeniu transzy w grudniu  

o kwotę 27 919,01 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy marcowej  

o kwotę 5 916,01 zł oraz zmniejszeniu transzy w maju o kwotę 22 000,00 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

zgodnie, z którym dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych w rozdziale 75045-

Kwalifikacja wojskowa. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1 750,82 zł, w tym na 

wynagrodzenia i pochodne o 1 637,78 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych 

potrzebnych do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 217/2016 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 zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok. 

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

uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-

2039. 
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 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie podpisał korekty łącznego bilansu  

i rachunku zysków i strat Powiatu Gryfińskiego za 2015 r. 

 

Na posiedzeniu 19 maja 2016 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednogłośnie 

unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2  

w Gryfinie”, ponieważ jedyna złożona oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Chojna  

i Mieszkowice”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 218/2016 w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zlecenie firmie Zakład Remontowo – Budowalny „T.E.K. – BUD” z Gryfina 

wykonania przeglądu szczegółowego 10 obiektów budowlanych leżących w ciągu dróg 

powiatowych wraz ze sporządzeniem książek obiektów oraz wykazu wszystkich obiektów 

mostowych, za kwotę 23 124,00 zł brutto. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 300,00 zł 

obchodów 40-lecia kapeli Ludowej „Wełtynianka” . 

 Zarząd zaopiniował arkusze organizacji na rok szkolny 2016/2017 szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

i opinią Skarbnika, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu finansowego 

jednostki  na 2016 r. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 

rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 71 183,58 zł (w paragrafie 4301 – Zakup 

usług pozostałych o kwotę 7 183,58 zł, w paragrafie 4431 – Różne opłaty i składki o kwotę 

64 000,00 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801 – Oświata  

i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w paragrafie 4210 – Zakup 

materiałów i wyposażenia o kwotę 36 183,58 zł oraz w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, 

w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 35 000,00 zł, w związku z realizacją 

projektu pn. „Wychowanie zdrowotne na całe życie” finansowanego w ramach programu 

Erasmus+.  

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

Zarząd jednogłośnie wraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków zleconych  

na wynagrodzenia w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 

Zmniejsza się o 8 000,00 zł plan wydatków na nagrody roczne dla funkcjonariuszy, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,  

z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby, której powierzono obowiązki prowadzenia 

spraw kadrowych. 

 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

niewykorzystanych środków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 

wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 784,16 zł. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 219/2016 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. 
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Na posiedzeniu 24 maja 2016 r. 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pt. „Żyć aktywnie – program aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 220/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania  

i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego do realizacji projektu pn. „Żyć 

aktywnie – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”.  

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

przyjął protokoły z dnia 16-17 maja br. z prac Komisji Konkursowej otwartego konkursu 

ofert oraz podjął jednogłośnie uchwałę Nr 221/2016 w sprawie zatwierdzenia wyników 

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

w 2016 r. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „MOST” z/s w Nowym Czarnowie o wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć 

rehabilitacyjnych”. Dodatkowo Zarząd zobowiązał wykonawcę w/w zadania  

do umieszczenia ogłoszenia o naborze na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz gmin wchodzących  

w skład Powiatu Gryfińskiego. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, po rozpatrzeniu ofert, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Kancelarią Skotarczak Dąbrowski 

Olech i Partnerzy Sp. Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów ze Szczecina na 

„Przeprowadzenie procedury wyłonienia operatora na wykonywanie przewozów  

w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego w trybie o koncesji na 

roboty budowalne lub usługi” za kwotę 10 947,00 zł brutto. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się transzę w grudniu o 59 500,00 zł, przy 

jednoczesnym zwiększeniu transzy w maju, z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie,  zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na realizację 

projektu „Od praktyki do pracy 2" o 800,00 zł.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 222/2016 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 podjął jednogłośnie uchwałę Nr 223/2016 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. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 224/2016 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. 

 

Na posiedzeniu 2 czerwca 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zagospodarowanie składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Gryfinie wymienionych w protokole nr 2/2016 z przeprowadzonej oceny 

składników majątku ruchomego w sposób proponowany przez komisję tj. sprzedaż w drodze 

aukcji oraz wyraził zgodę na odstąpienie od wymogu wniesienia wadium. 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, jednogłośnie wyrażając zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 

do umowy nr 18/RI/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. zawartej z Pocztą Polską S.A.  

z/s w Warszawie na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie”, w którym odstępuje od zapisu dot. odbioru nadawanych przesyłek z siedziby 

powiatu.  

 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. „Modernizacja sali 

gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 225/2016  

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

  Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję adaptacji budynków warsztatów 

szkolnych przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na Zakład Aktywizacji Zawodowej. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

przyjął projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego Spółdzielni Socjalnej „Promyk” 

w Goszkowie za rok 2015 i jednogłośnie upoważnił Wicestarostę Jerzego Milera  

do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni  

w Goszkowie w dniu 10 czerwca 2016 r. ze wskazaniem poruszenia sprawy dot. zatrudniania 

osób z WTZ (przedstawienie planu rozwoju spółdzielni).  

 Na wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, po zapoznaniu się  

z opiniami prawnymi, Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z dnia 02 marca 2016 r. z kontroli 

planowej, problemowej przeprowadzonej w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej  

w Trzcińsku-Zdroju w dniu 22 grudnia 2015 r. oraz skierował wystąpienie pokontrolne  

z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do wszczęcia postępowania administracyjnego  

w zakresie zwrotu dotacji od Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcińsku-

Zdroju.  

 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 przebudowy drogi powiatowej Nr 1437Z ul. Szczecińskiej  

w Starym Czarnowie, poprzez budowę chodnika na odcinku o dł. 500 mb. za kwotę 

149 087,96 zł brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński  

z siedzibą w Szczecinie na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy odcinka 

drogi powiatowej nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki w m. Witnica za kwotę 9 963,00 zł 

brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami  

w m. Szczawno”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 226/2016 w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

  Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd większością głosów wyraził zgodę na podpisanie przedwstępnej 

umowy poddzierżawy pomieszczeń w Chojnie z przeznaczeniem na działalność leczniczą 

prowadzona przez spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. oraz ustalił 

wysokości czynszu za dzierżawę przedmiotowych pomieszczeń. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 227/2016 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Kreatywni na co dzień” i wyrażenia zgody na złożenie wniosku  

o dofinansowanie realizacji  projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
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Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.3 Wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących  

w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT 

dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Gminy Cedynia, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł realizacji projektu związanego z oznakowaniem 

najdalej na zachód wysuniętego punktu geograficznego Polski, określonego przez Głównego 

Geodetę Kraju. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 228/2016 w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 

edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, zgodnie z którym dokonano zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, zmniejszono o 6 000,00 zł plan wydatków w dziale 80130-Szkoły zawodowe  

z przeznaczeniem na wkład własny do zadania - zakup nowości wydawniczych (książek 

niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie,  zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80120-Licea 

ogólnokształcące o 3 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 

80195-Pozostała działalność, w § 4950-Różnice kursowe, w związku z realizacją projektu 

„Wychowanie zdrowotne na całe życie”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 229/2016 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. 

 

 

 
         Przewodniczący Zarządu 

      Wojciech Konarski 


