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          Druk nr 1/XXI 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 września 2016 r. do dnia 13 października 2016 r. 

Zarząd Powiatu w Gryfinie odbył 7 posiedzeń w dniach 1, 8, 14, 22 i 29 września oraz 6 i 13 

października 2016 r . Protokół z dnia 13 października nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 1 września 2016 r. 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 256/2016 w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren byłego 

sanatorium w Nowym Czarnowie. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

pozbawienia ulic Klasztornej i Malarskiej w Chojnie kategorii drogi powiatowej. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 257/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji 

zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce nr 180, położonej w obrębie Bielin, do kategorii 

dróg gminnych. 

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

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie klasyfikacji dochodów budżetowych jednostki 

na 2016 r. polegających na przeniesieniu kwoty 350,00 zł z działu 710 – Działalność 

usługowa do działu 758 – Różne rozliczenia. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie dochodów. Przenosi się plan dochodów  

z tytułu wpływu odsetek bankowych w kwocie 4 000,00 zł z działu 853-Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej do działu 758-Różne rozliczenia, a w związku  

z niewykonaniem dochodów z tego tytułu zmniejsza się plan o 3 650,00 zł.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się o 138 835,81 zł plan dochodów z tytułu 

odpłatności pensjonariuszy DPS oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za 

pobyt mieszkańców i z tytułu wpływu różnych dochodów, 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 960,00 zł plan wydatków na 

zakup usług remontowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do wykonania 

remontu pomieszczeń internatu. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów o 1 900,00 zł  

z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dzieci w placówce oraz z wpływów z pozostałych 

odsetek. Jednocześnie przenosi się plan dochodów z tytułu odsetek bankowych z działu 852-

Pomoc społeczna do działu 754-Różne rozliczenia.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 258/2016 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. 
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 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. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok. 

 

Na posiedzeniu 8 września 2016 r. 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 259/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji 

zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie działek nr: 145 obręb Mieszkowice 2, 1229 obręb 

Mieszkowice 1, 104/3 i 104/4 obręb Troszyn, do kategorii dróg gminnych. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia kierunków współpracy z Gminą Gryfino w zakresie realizacji inwestycji na 

drogach gminnych i powiatowych. 

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

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

nr 2/EK/16 z dnia 08.04.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

Gryfińskie Rajdy Rowerowe – „Nowa formuła Train – Bike: Aktywne sąsiedztwo” 

realizowanego przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” w Gryfinie,  w którym 

zmienia się zapisy w kosztorysie zadania, które nie powodują zmian w zakresie całkowitego 

kosztu realizacji ww. zadania.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. wniosku Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  

Sp. z o.o. w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy 

zlecenia nr 7/GN/16 z dnia 31 marca 2016 r., w którym wyraża się zgodę na sfinansowanie 

dodatkowych działań promocyjnych w ramach akcji promocyjno-medycznej pod nazwą 

„Rodzic bez bólu”. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 3 561,00 zł plan wydatków na 

uposażenia dla funkcjonariuszy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na nagrody 

uznaniowe. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan 

wydatków jednostki na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę  

7 896,86 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 260/2016 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 uznania 

się Rady Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi 

według właściwości. 

 Zarząd udzielił instrukcji dla Członka Rady Nadzorczej spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Spółka z o.o., co do sposobu głosowania w sprawie uchwały dot. zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 200 000,00 zł, wiążącej się ze zmianami umowy  

z projektantem nowego budynku szpitala. 
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Na posiedzeniu 14 września 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „DROGBUG”  

z Wełtynia wykonania remontu pobocza drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin-Chwarstnica, 

na odcinku Drzenin-Sobieradz za kwotę 24 815,25 zł brutto. 

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

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

powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna w m. Grzybno” o długości około 300 mb. 

wybierając ofertę firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 

94 536,57 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Moryń w sprawie partycypacji w kosztach 

utrzymania piaskownika znajdującego się na działce nr 1/21, obr. Moryń 3. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umów partnerskich z Gminą Gryfino, dotyczących realizacji zadań 

drogowych na drogach gminnych i powiatowych w 2017 roku, w ramach „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

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

i Turystyki oraz orzeczeniem Nr 1003/2015/2016 o potrzebie indywidualnego nauczania, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie na nauczanie indywidualne ucznia klasy III Szkoły Podstawowej  

od 12.09.2016 r. do 23.06.2017 r., w wymiarze 6 godzin tygodniowo (finansowanie -  

w ramach planu finansowego szkoły).  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 261/2016 w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 

edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

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

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

nr 12/EK/16 z dnia 20.04.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

„Cienie zapomnianych kultur 2016” w Kołbaczu realizowanego przez Stowarzyszenie 

Spichlerz Sztuki, w którym zmienia się program wydarzenia  oraz  występujących kosztów, 

które nie powodują zmian w zakresie całkowitego kosztu realizacji ww. zadania.  

 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie o zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem jednostki wojskowej w celu 

prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami liceum o kierunku społeczno-wojskowym 

(finansowanie - w ramach planu finansowego szkoły). 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu na 

zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 5 776,20 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 

nagrody jubileuszowej dla nauczyciela zatrudnionego w jednostce. 

 Zarząd zapoznał się i jednogłośnie zaakceptował wniosek Skarbnika Powiatu  

dot. przedstawienia informacji w sprawie sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań z operacji finansowych  przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu  

i kierowników powiatowych jednostek budżetowych. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 262/2016 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 22 września 2016 r. 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, 

pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz ekspertyzami 

technicznymi, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na kasację rzeczowych składników majątku 

ruchomego użytkowanych przez jednostkę, za wyjątkiem składników wykazanych  

w protokole nr 1/D/2016 z dnia 12.09.2016 r. pod pozycją 1 – sakwa, 9 – zestaw kuchenny, 

29 – wózek prysznicowy. Zarząd jednogłośnie postanowił, że decyzję co do wyrażenia zgody 

na kasację ww. trzech składników majątku ruchomego podejmie  

po otrzymaniu informacji o faktycznym stanie technicznym przedmiotów i dokumentacji 

fotograficznej. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, 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 protokołach z dnia 21.06.2016 r.  

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie miesięcznego 

wynagrodzenia, o kwotę 590,40 zł brutto, dotychczasowemu  Wykonawcy – firmie WISAG 

POLSKA Sp. z o.o., z uwagi na zwiększony zakres prac porządkowych w budynku przy  

ul. Dworcowej 1 w Chojnie, w związku z przeprowadzaną inwestycją pn. „Przebudowa 

budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz 

budowy windy dla osób niepełnosprawnych” (od dnia 1.09.2016 r. do dnia zakończenia 

realizacji ww. inwestycji). 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawców wyłonionych  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB  

o obiekty budowlane trwale związane z budynkami” tj.: 

 na I część zamówienia (Miasto i Gmina Chojna), lider konsorcjum TerraGIS Sp. z o.o. 

ze Szczecina za oferowaną kwotę 67 350,00 zł brutto, 

 na II część zamówienia (Miasto i Gmina Moryń), lider konsorcjum TerraGIS Sp. z 

o.o. ze Szczecina za oferowaną kwotę 43 000,00 zł brutto, 

 na III część zamówienia (Miasto i Gmina Mieszkowice), lider konsorcjum TerraGIS 

Sp. z o.o. ze Szczecina za oferowaną kwotę 36 800,00 zł brutto, 

 na IV część zamówienia (Miasto Trzcińsko Zdrój), Geomar S.A. ze Szczecina za 

oferowaną kwotę 14 586,03 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd odrzucił: 

 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę 

Wykonawcy Eurosystem S.A. z Chorzowa, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ 

(Wykonawca nie załączył do oferty drugiej strony formularza ofertowego przez  

co brak było oświadczeń dot. m.in. warunków płatności, związania ofertą itp., oraz nie 

podzielił wartości oferty na części zamówienia, przez co nie dało się określić jaką cenę 

przeznaczył na daną część zamówienia); 

 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę 

Wykonawcy GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści 

SIWZ (Wykonawca nie podzielił wartości oferty na części zamówienia, przez co nie dało się 

określić jaką cenę przeznaczył na daną część zamówienia). 

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

jednogłośnie uchwałę Nr 263/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia w/w postępowania. 

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

pozytywnie rozpatrzył wniosek Międzyszkolnego Klubu Sportowego Hermes z Gryfina  

i jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dotacji w kwocie 10 000,00 zł na realizację 

zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

pn. „Narodowy Bieg Niepodległości”, który odbędzie się 11. listopada br. w Cedyni.  

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

pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Gminy Cedynia i jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 500,00 zł organizacji 2. Festiwalu „Cedynia na okrągło”.  

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

jednogłośnie podpisał aneks nr 1 do umowy nr 4/EK/16 z dnia 20.04.2016 r. o wsparcie 

realizacji zadania publicznego pn. „IX Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski 

Zachodniej w Motocrossie”, w którym zmienia się nazwa zadania ze względu na przesunięcie 

terminów rozgrywek oraz numeracja kolejnych rund. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę harmonogramu przekazywania dotacji dla 

Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z/s w Niegowie  na 

prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu i podpisał aneks nr 1/2016 do umowy nr 

PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r. w tym zakresie. Zmianie ulegną transze 

przekazywane w miesiącach od września do grudnia 2016 r. w związku ze zbliżającym się 

okresem grzewczym i zwiększonymi kosztami na zakup oleju opałowego oraz przystąpieniem 

do realizacji budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 3. 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu skierował pismo do 

naczelników wydziałów, kierowników referatów i biur Starostwa Powiatowego a także do 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, powiatowych służb i straży  

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych zgodnie z wytycznymi Zarządu do 

opracowania budżetu Powiatu na 2017 r.  

 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na 

wynagrodzenia i pochodne w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zwiększa się plan finansowy 

wydatków o 39 257,00 zł w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne oraz  

o 47 305,00 zł w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

planu wydatków o 3 000,00 zł w rozdziale - 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz  

o 83 562,00 zł w rozdziale - 80134 Szkoły zawodowe specjalne. 

 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. poprzez zwiększenie transzy w listopadzie o 51 264,40 zł, 

przy jednoczesnym zmniejszenie niewykorzystanych transzy w lipcu o 3 764,40 zł oraz 

sierpniu o 47 500,00 zł. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie, z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty  

i wychowania, planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. w dziale 801 

– Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o 29 640,33 zł oraz 

rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 22 171,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy 

dla nauczyciela zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela oraz nagród jubileuszowych dla 

pracowników jednostki. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na 

realizację projektu „Wychowanie zdrowotne na całe życie”. Zmniejsza się o 400,23 zł plan 



 6 

finansowy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu finansowego wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę harmonogramu wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r., zgodnie z którym zwiększa się transze we wrześniu  

o 25 000,00 zł oraz w październiku i listopadzie po 13 050,00 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu niewykorzystanych transz w czerwcu o 18 400,00 zł i w lipcu o 32 700,00 zł. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 

2016 r., zgodnie z którym zwiększa się transze we wrześniu i w październiku  

po 7 796,00 zł, w listopadzie o 13 796,00 zł oraz w grudniu o 51 346,00 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w lipcu o 43 550,00 zł oraz w sierpniu 

o 37 184,00 zł. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 264/2016 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 265/2016 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 266/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 267/2016 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 wniosek Podinspektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, dot. wniosku 

Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 4 763,42 zł (pierwotnie 

przeznaczonych na zakup niezbędnych towarów i usług oraz trzymania i funkcjonowania 

Komendy) na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego. W związku z powyższym 

podpisał aneks nr 1 do umowy nr 13/ZK/2016 zawartej z Komendą Wojewódzką Policji  

w Szczecinie w dniu 13 maja 2016 r.  

 

Na posiedzeniu 29 września 2016 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy STU Ergo Hestia S.A. jako 

ubezpieczyciela Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczenia 

mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych z oferowaną ceną  

w wysokości 118 038,00 zł brutto/za okres 2 lat i podpisał umowę w tym zakresie.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie składników 

majątku ruchomego do: 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wykazanych w protokole nr 4/2016 

Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych z dnia  

21 września 2016 r.;  

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie wykazanych w protokole 

nr 3/2016 Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych 

z dnia 21 września 2016 r. 

 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 18 550,58 zł brutto.  

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

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie pn.: „Przebudowa chodników na 

drogach  powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice”, wybierając ofertę Spółdzielni Usług 

Rolnych „ROL-BUD” z/s w Trzcińsku-Zdroju za kwotę 153 374,24 zł brutto i podpisał 

umowę w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na przekazanie materiału rozbiórkowego pozyskanego w trakcie przebudowy ulicy 

Jagiellońskiej w Chojnie, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego  

z Padwy z/s w Grzybnie i podpisał umowę darowizny w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie MAR-BUD z Gryfina 

wykonania remontu garaży przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie, stanowiących własność 

Powiatu Gryfińskiego za kwotę 14 300,00 brutto. 

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

po wprowadzeniu poprawek w § 7 ust. 2, Zarząd jednogłośnie przyjął zadania priorytetowe  

w sferze pożytku publicznego na 2017 r. oraz skierował do konsultacji  społecznych  

w terminie od 1 do 21 października 2016 r. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 268/2016 w sprawie powołania kapituły konkursu 

„Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. 

 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. Zmniejsza się o 400,00 zł plan 

wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 

wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie 

okresowego badania stanu technicznego budynków.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu opieki społecznej  

w kwocie 20 998,58 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 

pracowników jednostki. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 269/2016 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 270/2016 w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr 258/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 września 2016 r.  

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. 

 Po zapoznaniu się z uzupełnieniem do wniosku s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Moryniu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na kasację składników majątku ruchomego  

tj. sakwy, zestawu kuchennego oraz wózka prysznicowego, wykazanych w protokole  

nr 1/D/2016 z dnia 12 września 2016 r.  

 
Na posiedzeniu 6 października 2016 r. 

 

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

się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 



 8 

na wsparcie finansowe w kwocie 2 000,00 zł organizowanego w dniu 28 października 2016 r. 

XV Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE w Widuchowej.  

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

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość nagrody dla dyrektorów i nauczycieli oraz 

zatwierdził listę osób, którym przyznano nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 28 600,00 zł.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, po zapoznaniu się  

z protokołami Nr KM.7135.18.2015.UP i Nr KM.7135.22.2015.UP z dnia 28 września  

2016 r. komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński 

na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów oraz opiniami technicznymi wydanymi 

przez rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdów: TOYOTA 

COROLLA o nr rej. DL93348, BMW o nr rej. ZMY 4U44, poprzez ich odpłatne przekazanie 

do demontażu na stację demontażu pojazdów.  

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumień: Nr 6285-1/26/2016 i Nr 6285-

1/27/2016 z Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia dwójki dzieci do rodziny zastępczej oraz 

warunków ich pobytu, wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 271/2016 w sprawie określenia zasad dzierżawy 

miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na 

sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 272/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej 

ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 

Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  

z Dniem Wszystkich Świętych. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po 

rozpatrzeniu ofert, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą 

TOMEX – Metal Tomasz Kołodyński z Chojny na „Przebudowę ogrodzenia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie” za kwotę 119 601,51 zł brutto. 

  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, gdzie zmniejsza się o 40 000,00 zł plan wydatków na realizację 

zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82  

w Gryfinie”, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków na zadanie 

inwestycyjne „Dostosowanie do wymogów ppoż. budynku Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku-Zdroju”. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, gdzie zmniejsza się o 40 000,00 zł plan wydatków na realizację 

zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82  

w Gryfinie”, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków na zadanie 

„Remont dachu internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie”. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem  Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu dochodów o 820 000,00 zł  i zmniejszenie 

planu wydatków o 1 300 000,00 zł w dziale 600-Transport i łączność oraz przeznaczenie 

kwoty 120 000,00 zł dla DPS w Nowym Czarnowie i kwoty 360 000,00 zł na zmniejszenie 

dochodów z tytułu sprzedaży mienia. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 273/2016 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 274/2016 w sprawie odwołania od uzasadnienia 

do uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

nr CCLV.444.2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2016 r. 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 275/2016 w sprawie poparcia stanowiska nr 26 

Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 29 września 2016 r. 

 Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwo adwokatowi Patrykowi Zasuwikowi do 

reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przed sądami powszechnymi w sprawie  o zmianę 

wysokości renty. 

 Zarząd zapoznał się z decyzją nr 424/2016 z dnia 27 września 2016 r. dot. zatwierdzenia 

projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

 

         Przewodniczący Zarządu 

      Wojciech Konarski 


