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          Druk nr 1/XX 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 9 czerwca 2016 r. do dnia 1 września 2016 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 12 posiedzeń w dniach 9, 16, 23, 30 czerwca, 7, 14, 21, 28 lipca,  

4, 11 i 25 sierpnia oraz 1 września 2016 r . Protokół z dnia 1 września nie został jeszcze 

przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 9 czerwca 2016 r. 

 

 Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem o Zwyczajnym Zgromadzenia Wspólników 

„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz jednogłośnie upoważnił Starostę 

Wojciecha Konarskiego do reprezentowania Zarządu na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. w dniu 15 czerwca 2016 r.  

z prawem do głosownia przy podejmowaniu uchwał zgodnie z wytycznymi. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020”  oraz Raportu  

z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014”. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 

po uzupełnieniu Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Konserwacja 

stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d”. 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 230/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej 

do przeprowadzenia w/w postępowania. 

 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. „Przebudowa budynku przy  

ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla 

niepełnosprawnych”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 231/2016 w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

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

i Turystyki, Zarząd dokonał wyboru i wyraził zgodę na zakup materiałów promocyjnych  

tj.: opaska odblaskowa, brelok odblaskowy, piłka plażowa, jojo drewniane, długopis 

drewniany z linijką, kredki, brelok z latarką,  magnes na lodówkę, plastikowe poncho 

przeciwdeszczowe, gra pamięciowa „memory” do kwoty 15 000,00 zł oraz upoważnił 

Wydział „EK” do ilościowego określenia poszczególnych materiałów. 

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

wniosku zespołu wokalnego „Kalimera” z Bielinka, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

wsparcie finansowe do kwoty 600,00 zł organizacji XI Spotkania Śpiewających Przyjaciół, 

które odbędzie się 9 lipca br. w Bielinku. 

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

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy  

nr 16/EK/16 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyznaczenie  

i oznakowanie szlaków turystycznych wokół jeziora Leśnego w powiecie gryfińskim” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Leśnego „Lago” z Kamiennego 

Jazu, w którym przedłuża się do 30 listopada 2016 r. termin realizacji zadania.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zlecenie firmie „WIMED” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy 
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znaków drogowych wraz z uchwytami do montażu dla potrzeb oznakowania pionowego dróg 

powiatowych za kwotę 38 547,97 zł brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy Nr 16/ZD/2016 z Gminą Stare Czarnowo na wykonanie wspólnej 

budowy chodnika w ciągu ulicy Szczecińskiej w miejscowości Stare Czarnowo za kwotę 

149 087,96 zł brutto. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 99 888,93 zł 

brutto. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej 

realizacji w 2016 r. robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń,  

za kwotę do 80 000,00 zł brutto. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 

40 000,00 zł brutto. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 2 do umowy  

nr PCPR.MB.4360.01.2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie finansowania kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie, gdzie etat kasjera będzie wynosił 0,163 

etatu. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym w związku z podpisaniem aneksu do umowy  

w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego środkami 

PFRON, zwiększa się plan dochodów i wydatków  o kwotę 2 556,00 zł.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone. 

Zmniejsza się plan wydatków na uposażenia funkcjonariuszy  o 2 546,00 zł (oszczędności  

z tytułu zwolnień lekarskich), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wypłatę 

nagrody uznaniowej. 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków jednostki o 5 000,00 zł,  

z przeznaczeniem na prace remontowe w filii w Chojnie (zakres prac: szpachlowanie 

ubytków, pęknięć na ścianach i sufitach, gruntowanie i malowanie ścian, parapetów i drzwi 

oraz wymiana wykładzin dywanowych i z PCV na panele podłogowe ). Jednocześnie  

o tę kwotę rozwiązuje się rezerwę ogólną budżetu powiatu. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

zgodnie z którym  zwiększa się wkład własny powiatu o kwotę 41 708,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu  

w Szczawnie wraz z dojazdami” w związku z otrzymaniem subwencji ogólnej z budżetu 

państwa na ten cel. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60004-Lokalny transport 

zbiorowy o kwotę 1 700,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy 

Cedynia, z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowej linii komunikacyjnej na trasie 

Moryń – Cedynia – Chojna.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 232/2016 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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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2015 rok. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok. 

 

Na posiedzeniu 16 czerwca 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umów: Nr 8/OŚ/16 i Nr 9/OŚ/16 o udzielenie dotacji 

celowych (po 4 000,00 zł) ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem 

na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. zakup i montaż 

instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umów od Nr 1-7/OŚ/16 o udzielenie dotacji 

celowych (po 4 000,00 zł) ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem 

na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. zakup 

ekologicznych urządzeń grzewczych. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy na udzielenie dodatkowej kwoty dotacji do 

kwoty 113 000,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy windy  

w budynku będącym siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 

33. 

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

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie przyznał nagrody (po 500,00 zł) dla 3 osób, które  

z narażeniem własnego życia uratowały tonące  osoby.  

 Zarząd przyjął protokół z prac Komisji Stypendialnej oraz zatwierdził listę stypendystów 

Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego wraz z określeniem kwot stypendiów dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Gryfiński. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 233/2016 w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

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

i Mieszkowice” wybierając ofertę firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą  

w Myśliborzu za kwotę 274 926,72 zł brutto. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

jednogłośnie wyrażając zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr 21/ZD/2015 z dnia  

3 czerwca 2015 r. zawartej z Pracownią Projektową PROMIT Robert Mituta  

z/s w Dobrej Szczecińskiej na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę  

ul. Jaśminowej w Żórawkach, w którym wydłuża się do 31.10.2016 r. termin realizacji  

ww. zadania. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie ze Stowarzyszeniem „Dom  

z Sercem” w Trzcińsku Zdroju  umowy cesji uprawnień z tytułu nienależytego wykonania, 

nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek umowy na wykonanie robót 

budowlanych pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy 

Społecznej w Trzcińsku Zdroju”- I część zamówienia (Rewitalizacja parku wokół DPS  

w Trzcińsku Zdroju) zawartej z GIARDINO Beata Cabaj. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz po poprawkach 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa budynku internatu w SOSW w Chojnie – remont dachu”. Zarząd podjął 

jednogłośnie uchwałę Nr 234/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej  

do przeprowadzenia w/w postępowania. 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 235/2016 w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino przy  

ul. Sprzymierzonych 9. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego 

nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino tj. ulicy 9 Maja w Gryfinie.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, po zapoznaniu się  

z protokołem Nr KM.7135.21.2015UP z dnia 9 czerwca 2016 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 Seat Toledo  

o nr rej. ZGR 77AM, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu 

pojazdów.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

zgodnie z którym przenosi się środki na wydatki związane z transportem publicznym  

w kwocie 25 000,00 zł z działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75020-Starostwa 

powiatowe do działu 600-Transport i łączność, rozdziału 60004-Lokalny transport zbiorowy. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków  

w rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zwiększa się plan wydatków na 

wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 764,40 zł,  z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 

jubileuszowej, jednocześnie rozwiązuje się o tę kwotę rezerwę celową budżetu powiatu na 

zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale  

80102-Szkoły podstawowe specjalne. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne o 8 169,22 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia osobowe pracowników. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 236/2016 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. 

 

Na posiedzeniu 23 czerwca 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w wysokości 750,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem 

na uruchomienie linii komunikacyjnej Moryń-Cedynia-Chojna w okresie od 01.07.2016 r.  

do 31.08.2016 r. 

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

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy  

nr 5/EK/16 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „20 lecie WTZ – 

Niepełnosprawni żyją z pasją” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
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z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie, w którym przedłuża się do 15 września 

2016 r. termin realizacji zadania. 

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

się z wnioskiem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie rzeczowe organizacji rajdu rowerowego  

po terenach Polski i Niemiec pn. „Rower sposobem na poznanie naszych sąsiadów”. 

Zakupiony sprzęt po zakończonym rajdzie przejdzie na stan Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku -Zdroju. Środki finansowe na realizację ww. zadania będą 

pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

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

i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek  Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu 

jednogłośnie wyrażając zgodę  na wsparcie organizacji obchodów 70-lecia istnienia OSP  

w Moryniu. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. zawarcia porozumienia z PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. w sprawie „Przebudowy kolidującego odcinka przyłącza 

ciepłowniczego na działce 77/5, obręb Gryfino, Zarząd jednogłośnie przesunął termin 

rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku do czasu przeprowadzenia negocjacji z Dyrekcją 

PGE, co do sposobu sfinansowania przyłącza. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze  

w marcu o 3 006,00 zł i w maju o 40 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy  

w październiku o 23 006,00 zł i w grudniu o 20 000,00 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transze w czerwcu o 30 000,00 zł  

i w lipcu o 36 000, 00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu o 66 000,00 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym  zwiększa się plan wydatków w rozdziale 

85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne  

z przeznaczeniem na wykonanie obowiązków nałożonych na Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych, (zastosowanie się do rekomendacji pokontrolnych, decyzje KPPSP  

w Gryfinie z 24.04.2013 r. oraz z 08.07.2013 r.) przy jednoczesnym  zmniejszeniu 

planowanych wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się o 5 600,00 zł plan wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie o 2 200,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 3 400,00 zł, 

z przeznaczeniem na stypendia za szczególne wyniki w nauce oraz stypendium za szczególne 

osiągnięcia artystyczne. 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie podpisał skonsolidowany bilans 

Powiatu Gryfińskiego za 2015 r. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 237/2016 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 238/2016 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. 
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Na posiedzeniu 30 czerwca 2016 r. 

 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr PCPR.MB/17/2016  

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania bieżącej działalności Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

wyraził zgodę na zmianę zasad przekazania dofinansowania na budowę windy w budynku 

przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie będącej siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej  

oraz wprowadził obowiązek zabezpieczenia finansowania wekslem w umowie zawartej  

z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie 

w dniu 16 czerwca 2016 r. 

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

negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Libero” w Gminie Banie, jednogłośnie nie 

wyrażając zgody na dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Polski Mini Siatkówki 

Dziewcząt Kinder+Sport. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 239/2016 w sprawie ustalenia terminów przerw  

w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu 

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 

Gryfińskiego na linii komunikacyjnej Moryń – Cedynia – Chojna w okresie od 01.07.2016 r. 

do 31.08.2016 r.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z Gminą Cedynia w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w wysokości 1 700,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Moryń-Cedynia-

Chojna w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

tj. firmy KOWAL Sp. z o.o. ze Szczecina  na zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Tywa 

wraz z dojazdami w m. Szczawno” za kwotę 986 141,08 zł brutto. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po wprowadzeniu poprawek, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą Banie w sprawie wykonania 

modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 1372Z Baniewice - Lubanowo - Kunowo  

w miejscowości Lubanowo. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe do kwoty 

100 000,00 zł brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki  

w m. Witnica”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 240/2016 w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 241/2016 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 242/2016 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 7 lipca 2016 r. 

 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę MB 

MAXIPROJEKT Beata Starzyńska z Koszalina na wykonanie dokumentacji projektowej 

modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

z oferowaną kwotą 17 761,20 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej realizacji w 2016 r. robót 

drogowych w ciągu następujących dróg powiatowych: 

 Nr 1386Z Nawodna – Bielinek w m. Piasek (budowa chodnika o dł. ok. 440 mb.)  

w kwocie do 150 000,00 zł brutto, 

 Nr 1464Z – ul. B. Chrobrego w Cedyni (przebudowa chodnika o pow. ok 260 m2)  

w kwocie do 50 000,00 zł brutto. Strony na realizację zadań zobowiązują się 

przeznaczyć do 100 000,00 zł brutto każda. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wybór Wykonawcy – Spółdzielnię Usług Rolnych „ROL-BUD” z/s w Trzcińsko-Zdrój na 

wykonanie zadania dot. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna -

Bielinek w m. Piasek, z oferowaną kwotą 149 407,49 zł brutto i podpisał umowę w tym 

zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych 

na trenie gminy Mieszkowice”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 243/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wybór Wykonawcy – Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski  

z/s w Szczecinie na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece 

Rurzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1525Z, z oferowaną kwotą 

88 000,00 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wybór Wykonawcy – Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński ze Szczecina 

na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi powiatowej  

nr 1361Z Daleszewo – Czepino w m. Żabnica (o nawierzchni brukowcowej długości około 

600 mb), z oferowaną kwotą 11 992,50 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – FHU 

SABPOL Sebastian Lityński z Wirowa wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”, z oferowaną kwotą  

495 891,99 zł brutto. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie środków 

finansowych w wysokości 70 000,00 zł z zadania „Przebudowa ogrodzenia w ZSP w Chojnie 

– I etap”, ponieważ Zamawiający zabezpieczył w budżecie mniejsze środki na realizację 

zadania. 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 244/2016 w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie do rządowego programu wspomagania w latach 

2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
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wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” oraz zabezpieczenie wkładu własnego  

w wysokości 20% całkowitego kosztu zadania tj. 2 996,43 zł. Wniosek do programu złożył 

ZSP w Chojnie na realizację projektu pn. „Każdy różny - wszyscy równi”. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 6 do porozumienia nr EK-3/09 zawartego 

w dniu 10 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań 

publicznych w zakresie kultury fizycznej, w związku połączeniem Młodzieżowego Ośrodka 

Sportowego Gryfinie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 245/2016 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. 

 
Na posiedzeniu 14 lipca 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z Gminą Mieszkowice w sprawie realizacji w 2016 r. robót 

drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy. Powiat przekaże na ten cel środki 

finansowe do kwoty 200 000,00 zł brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z firmą - Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard 

Kowalski z/s w Szczecinie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  

pn. „Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno” za kwotę  

14 500,00 zł brutto. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 246/2016 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. 

 
Na posiedzeniu 21 lipca 2016 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na: 

- zlecenie zastępcze firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska 

wykonania robót na zadaniu pn.: „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg 

powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-

Zdrój” za kwotę 17 280,00 zł brutto (zlecenie zastępcze dot. umowy Nr 5/ZD/16 z dnia 

11.03.2016 r. zawartej z firmą „PAJMA” Zakład Usługowy Łukasz Pajdzik z/s w Gorzowie 

Wlkp.). 

- zlecenie zastępcze firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska 

wykonania robót na zadaniu pn.: „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg 

powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń  

i Mieszkowice” za kwotę 15 120,00 zł brutto. (zlecenie zastępcze dot. umowy Nr 6/ZD/16  

z dnia 11.03.2016 r. zawartej z firmą „PAJMA” Zakład Usługowy Łukasz Pajdzik  

z/s w Gorzowie Wlkp.). 

 Na wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy Nr 29/ZD/2016 z Gminą Gryfino w sprawie przekazania przez 

Gminę dotacji celowej do kwoty 700 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: 

„Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie pn. „Modernizację odcinka drogi 

powiatowej nr 1361Z Daleszewo – Czepino o długości około 800mb.” wybierając ofertę 
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firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 140 015,82 zł 

brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

 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. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku 

internatu w SOSW w Chojnie – remont dachu”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe 

zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Kozłowski ze 

Szczecina  z oferowaną ceną w wysokości 167 999,99 zł brutto.  

 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. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1  

w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla 

niepełnosprawnych”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 

Wykonawcy tj. firmy BRD FUKSPOL Łukasz Fuks z Pniewa z oferowaną ceną  

w wysokości 1 614 785,44 zł brutto.  

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy  

tj. firmy EMPLAN Michał Zamolski Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych  

z Gryfina na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją  

pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie” za kwotę 3 075,00 złotych brutto.  

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy  

tj. firmy Zakład Usługowo-Produkcyjny IZOBUD Bogdan Jankowski ze Szczecina na 

prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją pn. „Modernizacja 

sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” za kwotę  

1 900,00 złotych brutto.  

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

pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Rozwój i Edukacja z siedzibą w Myśliborzu 

jednogłośnie wyrażając zgodę o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych  

w wysokości 24 349,02 wraz z należnymi odsetkami (należność płatna w pięciu ratach do 

końca 2016 roku). 

 Zarząd zapoznał się z wstępną informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki o wynikach naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2016/2017. Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na utworzenie oddziału o profilu 

społeczno-wojskowym.  

 Zarząd zapoznał się z wstępną informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w czerwcu  

o 53 400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w lipcu o 3 400,00 zł i w listopadzie  

o 50 000,00 zł.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 247/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 

 

 

 



 10 

Na posiedzeniu 28 lipca 2016 r. 

 

 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

porozumienia w/s współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu krajowej bazy geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT). Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział GP 

do: wystąpienia do minimum pięciu podmiotów geodezyjnych przy składaniu zapytania  

o cenę, wskazania w zapytaniu, że każdy obszar ewidencji powinien być osobno wyceniony  

i podany termin jego wykonania, zawarcia klauzuli w samym zapytaniu, że ostateczny zakres 

prac zostanie ustalony po zapoznaniu się z ofertami, złożenia wniosku o uporządkowanie 

Wieloletniego Planu Finansowego  w związku z wcześniejszym wprowadzeniem EGIB, 

wystąpienia we wskazanym terminie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o zmianę przeznaczenia dotacji. 

 Po zapoznaniu się z raportem stanu ubezpieczeń Powiatu Gryfińskiego, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 5 do umowy Serwisu Brokerskiego  

z dnia 5 sierpnia 2008 r. z firmą Nord Partner Sp. z o.o., której przedmiotem jest przedłużenie 

umowy na wykonywanie obsługi brokerskiej w zakresie interesów ubezpieczeniowych 

Powiatu Gryfińskiego. 

 Na wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  

w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad 

inwestycją pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 

pomieszczeń parteru, III pietra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”, Zarząd 

jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy Nadzór-Projektowanie-Kosztorysowanie 

Wykonawstwo Sieci Instalacji Sanitarnych mgr inż. Krzysztof Parys z Chojny z oferowaną 

ceną w wysokości 4 797,00 zł brutto. 

 Na wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  

w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad 

inwestycją pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 

pomieszczeń parteru, III pietra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”, Zarząd 

jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych 

Ryszard Sznigir z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 9 840,00 zł brutto. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 na 

„Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego wraz  

z konserwacją stolarki okiennej w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie”, oraz 

zmianę planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. w następujący 

sposób: 

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu pod 

nazwą „Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego wraz  

z konserwacją stolarki okiennej w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie”, 

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu pod 

nazwą „Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie”. 

 Na wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  

i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, po rozpatrzeniu ofert, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy Pisarczyk Stolarka Drewniana, 

Bogdan i Andrzej Pisarczyk z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 87 947,07 zł brutto,  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Konserwacja stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d”. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rodziny - Razem 

możemy więcej”, dalej omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
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pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz 

rodziny - Razem możemy więcej”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 248/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania 

Powiatu Gryfińskiego przy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rodziny - Razem 

możemy więcej”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na likwidację pojazdu wymienionego w protokole nr KM.7135.19.2015.UP z dnia  

25 czerwca 2016 r. Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez 

Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w sposób proponowany przez Komisję (odpłatne 

przekazanie na stację demontażu ZUH „ZENEX-AJV” Zakład Ekspertyz Samochodowych 

mgr inż. Zenon Staszków z Goleniowa za kwotę 370,00 zł brutto, zgodnie z umową  

nr 3/KM/2016 z dnia 18.02.2016 r.). 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Referatu Informatyki, zgodnie  

z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 rozdziale 75020 § 6060 wydatki na 

zakupy inwestycyjne o kwotę 15 631,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

bieżących w dziale 750 rozdziale 75020 § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych, z przeznaczeniem na opłaty za świadczenie usługi Biznesowy VPN.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania w dziale 852 rozdziale 85202 § 6050 na 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja c.o. w DPS w Nowym Czarnowie 

oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu”. Po wyłonieniu projektanta 

na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. w DPS  

w Nowym Czarnowie, na zadaniu pozostały środki, które mogą być przeznaczone na 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu. 

 W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków jednostki  

w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejsza się o 1 517,25 zł plan wydatków 

na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w dziale 801-Oświata i wychowanie: zmniejsza 

się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 7 799,47 zł, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 20 272,68 zł. 

Jednocześnie rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu 

oświaty i wychowania o 12 473,21 zł.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

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

„Wychowanie zdrowotne na całe życie” w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 

80195-Pozostała działalność o 13 624,43 zł (zmniejsza się zakup usług pozostałych, przy 

jednoczesnym zwiększeniu zakupu materiałów i wyposażenia). 

 W związku z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków 

jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza; zmniejsza się o 1 665,00 zł plan 

wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 

wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 2 400,00 zł plan wydatków na 

zakup usług remontowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do wykonania 

remontu nawierzchni podłogi. 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 249/2016 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. 

  
Na posiedzeniu 4 sierpnia 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

protokół komisji przetargowej i unieważnił postępowanie  przetargowe w trybie art.39 - 

przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych  

w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice”, ze względu na fakt, iż cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z 

Warnice – Stare Łysogórki w m. Witnica”, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy 

firmę MALDROBUD Spółka z o.o., Spółka Komandytowa, z Myśliborza z oferowaną ceną  

w wysokości 511 755,34 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wybór Wykonawcy firmę MALDROBUD Spółka z o.o., Spółka Komandytowa, z Myśliborza 

i wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja odcinka 

drogi powiatowej nr 1412Z Witnica-Wisław, długości 120 mb.” z oferowaną ceną  

w wysokości 79 996,49 zł brutto. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika do wystąpienia do 

gminy Moryń o możliwość współfinansowania zadania. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  

Nr 1/GN/2016 dot. przystąpienia do konkursu nr RPZP.02.06.00-IP.01-32-KO1/16  

w ramach działania 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej  

w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz 

upoważnienia i pełnomocnictwa dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., zgodnie  

z treścią porozumienia.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia 

wniosku „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Gądno” o wsparcie finansowe, Zarząd 

większością głosów wyraził zgodę na wsparcie realizacji zadania pn. „Bezpieczna woda”  

w wysokości 1 500,00 zł. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia 

wniosku Rady Zakładowej Orkiestry Dętej Zespołu Elektrowni Dolna Odra o wsparcie 

finansowe, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie w wysokości 1 000,00 zł 

organizacji jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia istnienia orkiestry. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 250/2016 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. 

 

Na posiedzeniu 11 sierpnia 2016 r. 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie, pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz 

ekspertyzami technicznymi, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację rzeczowych 

składników majątku ruchomego użytkowanych przez jednostkę, wykazanych  

w protokole nr 18/2016 z dnia 19.04.2016 r.  
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 Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na usługę w zakresie opracowania 

studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego i rozliczenia projektu, planowanego  

do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II 

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej w ramach Strategii ZIT dla SOM pn. „Termomodernizacja budynku przy  

ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie”, postanowił z przyczyn formalnych rozpatrzyć go negatywnie. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

- przesunięcie 100 000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja parkingu na terenie SOSW  

w Chojnie” (dział 854, rozdział 85595, § 6050) na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia  

w ZSP w Chojnie – I etap” (dział 801, rozdział 80130, § 6050); 

- utworzenie w planie finansowym wydatków budżetowych Powiatu Gryfińskiego zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS w Moryniu”  

i przesunięcie na to zadanie 30 000,00 zł z zakupu usług remontowych szkół zawodowych 

(dział 801, rozdział 80130, § 4270). 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na: 

 - zmniejszenie planu  finansowego dochodów i wydatków w dziale 600, rozdziale 60014, 

§6050 o 90 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-

Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice” (planowana dotacja Gminy 

Trzcińsko-Zdrój), 

- zmniejszenie planu finansowego wydatków w dziale 600, rozdziale 60014, §6050  

o 90 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - 

Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice” (planowane środki własne); 

- zwiększenie planu finansowego wydatków w dziale 600, rozdziale 60014, §6050  

o 90 000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach 

przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do 

szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)”. Zadanie związane z przebudową 

drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – 

Antonowice, realizowane będzie w przyszłym roku. Środki własne zaangażowane  

w bieżącym roku na to zadanie wykorzystane zostaną na realizację innej inwestycji w Gminie 

Trzcińsko-Zdrój. 

 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania  

z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 10 291,53 zł, z przeznaczeniem na 

wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 

 Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego wydatków na wynagrodzenia 

członków korpusu służby cywilnej o 6 973,70 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 

finansowego wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na 

regulację płac w jednostce. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 251/2016 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 25 sierpnia 2016 r. 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej. 

 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. „Założenie baz BDOT500 oraz 

uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami”. Zarząd podjął 

jednogłośnie uchwałę Nr 252/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia w/w postępowania. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu wniosku firmy 

KOWAL Sp. z o.o. z/s w Szczecinie, Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na przeniesienie 

wierzytelności z tytułu umowy nr 27/ZD/16 z dnia 14.07.2016 r. na wykonanie zadania pod 

nazwą „Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno”.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie pn. „Modernizację odcinka drogi 

powiatowej nr 1403Z Trzcińsko-Zdrój - Drzesz o długości 200mb.” wybierając ofertę firmy 

MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Myśliborzu za kwotę 90 026,16 zł brutto i podpisał 

umowę w tym zakresie. 

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

wniosku Gminy Mieszkowice, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  

w kwocie 1 000,00 zł organizacji obchodów 77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 

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

wniosku Teatru Uhuru, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 

500,00 zł wyjazdu na warsztaty teatralne w Berlinie.   

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

i Turystyki dot. wniosku Zespołu „Jarzębina” z Chojny, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na dofinansowanie do kwoty 200,00 zł kosztów transportu na Dożynki Archidiecezjalne  

w Pyrzycach.   

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 253/2016 w sprawie przyznania dodatku 

funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Gryfiński. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie na utworzenie oddziału I-III szkoły podstawowej dla uczniów  

z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną w roku szkolnym 2016/2017.  

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

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie na rok szkolny 2016/2017, w którym wyraża się zgodę na 

utworzenie czwartej grupy zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci  

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w ramach przyznanego 

planu finansowego szkole na 2016 r. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 630-Turystyka  

o 2 480,00 zł i w dziale 750-Administracja publiczna o 7 520,00 zł, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna o 10 000,00 zł,  
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z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 

realizujących zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów  

i wydatków w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zwiększa się  

o 2 394,85 zł plan dochodów wypracowanych ponad plan z tytułu opłat za duplikaty 

dokumentów, sprzedaż złomu, odsetek od nieterminowych wpłat oraz  

z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

na zakup materiałów i wyposażenia. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa  się plan dochodów jednostki o 2 000,00 zł, z tytułu 

wynajmu pomieszczeń, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup środków 

dydaktycznych. Jednocześnie przenosi się plan dochodów z tytułu wynajmu w kwocie  

2 000,00 zł z działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 700-Gospodarka 

mieszkaniowa. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

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

zadań zleconych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 

Zmniejsza się o 40 000,00 zł plan wydatków na roczne świadczenia pieniężne wypłacane 

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

na zakup materiałów i wyposażenia. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, gdzie w związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie, że dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych powinny 

być klasyfikowane w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia 

finansowe, przenosi się plan dochodów z tytułu wpływu odsetek bankowych z rozdziału 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2 800,00 zł. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 254/2016 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 255/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Zarząd po omówieniu, przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 

za I półrocze 2016 r. Przedmiotowa informacja, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym 

oraz ustawą o finansach publicznych zostanie przekazana Radnym Powiatu Gryfińskiego. 

 

 
 

         Przewodniczący Zarządu 

      Wojciech Konarski 


