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          Druk nr 1/XXV 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 7 posiedzeń w dniach 1, 8, 15, 22 i 29 grudnia 2016 r. oraz 5 i 12 

stycznia 2017 r. Protokół z dnia 12 stycznia 2017 r. nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 1 grudnia 2016 r. 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz opinią 

rzeczoznawcy, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację, poprzez demontaż, 

składnika majątku ruchomego użytkowanego przez OSP Jednostka Ratownictwa Wodnego 

Raffer w Gryfinie (pojazd marki Daewoo Lublin III, rok produkcji 2001), wykazanego  

w protokole nr 6/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. z przeprowadzonej oceny składnika 

majątku ruchomego. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „OR”, po zasięgnięciu opinii 

prawnej, do wystąpienia do OSP Jednostka Ratownictwa Wodnego Raffer w Gryfinie o zwrot 

kosztów poniesionych  przez powiat w związku z koniecznością określenia wartości rynkowej  

zwracanego pojazdu.  

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

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

i ekspertyzą techniczną sprzętu AGD - zmywarki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

kasację środków trwałych (wyposażenia) jednostki, wykazanych w protokole nr 2/D/2016  

z dnia 7 listopada 2016 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na wykonanie przez firmę Geomatyka – Kraków s.c. konwersji słownika ksiąg 

wieczystych nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych do postaci zgodnej  

z numerami funkcjonującymi w elektronicznej księdze wieczystej bez przeniesienia 

dotychczasowych numerów ksiąg wieczystych do archiwum, za kwotę 6 150,00 zł brutto. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na udzielenie firmie Geomatyka – Kraków s.c. pisemnych licencji 

niewyłącznych, nieograniczonych w czasie i liczbą użytkowników na użytkowanie oraz 

dostawę, instalację i uruchomienie modułów serwera usług internetowych WebEWID,  

tj. portalu branżysty, portalu komornika, portalu rzeczoznawcy, za kwotę 48 176,00 zł brutto. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków w dziale 801-Oświata  

i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. Zmniejsza się o kwotę 

6000,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy przy jednoczesnym zwiększeniu 

planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 305/2016 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 Powiatu w Gryfinie upoważnił Pana Wojciecha Konarskiego do reprezentowania 

Powiatu Gryfińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2016 r. w zakresie spraw zawartych  

w piśmie Domu Lekarskiego S.A. z dnia 23 listopada 2016 r. wraz z prawem do głosowania 

przy podejmowaniu uchwał. 
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Na posiedzeniu 8 grudnia 2016 r. 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu 

rozliczenia przez Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. nakładów poniesionych  

w ramach napraw, remontów, modernizacji na majątek Powiatu Gryfińskiego,  

do dnia 15 grudnia 2016 r. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy 

najmu (za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia) 

pomieszczenia biurowego nr 3.1. o powierzchni użytkowej 22,65 m2, mieszczącego się  

w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. zaplanowanego na 

14. grudnia 2016 r. w siedzibie Spółki oraz upoważnił członków Zarządu Powiatu, Pana 

Wojciecha Konarskiego oraz Pana Jerzego Milera, do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego 

wraz z prawem do głosownia przy podejmowaniu uchwał. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na nieodpłatne przekazanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu  

w Chojnie składników majątku ruchomego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie (dwa metalowe regały archiwalne), wykazanych w protokole nr 7/2016  

z dnia 1 grudnia 2016 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na utylizację zbędnych składników majątku ruchomego użytkowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Gryfinie, wykazanych w protokole nr 8/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.  

z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2017. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 306/2016 w sprawie zaopiniowania projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2016-2019  

z perspektywą na lata 2020-2023”. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów i wydatków w dziale 853-

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność  

o kwotę 62 800,57 zł, w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” finansowanego 

środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na rozwiązanie rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 20 000,00 zł,  

z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych, takich jak: dowody rejestracyjne, 

prawa jazdy, karty pojazdu. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 755-

Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna. Zwiększa się plan 

wydatków na wynagrodzenia o kwotę 3 356,02 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 

wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie dochodów i wydatków w dziale 600-

Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Zmniejsza się  
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o 151 620,00 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica” w części finansowanej 

środkami PROW. 

 Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej. W związku ze zwolnieniami lekarskimi powstały oszczędności w paragrafie 

4050-Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w kwocie 5 967,00 zł, które 

przeznacza się na wypłatę nagrody uznaniowej. 

 Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu wydatków w dziale 710-Działalność usługowa, 

rozdziale 71015-Nadzór budowlany. W związku ze zwolnieniami lekarskimi powstały 

oszczędności w kwocie 749,00 zł, które przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie dokonał zmiany planu wydatków w dziale 

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno - 

wychowawcze, poprzez zmniejszenie o 593,93 zł planu wydatków na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń osobowych 

pracowników. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 

wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80111- Gimnazja specjalne  

o 6 005,52 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. Środki 

będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania z zakresu oświaty  

i wychowania. 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801-

Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę  

279,40 zł. Szkoła realizuje projekt „Europejskie staże” w ramach programu Erasmus+, 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przekazała 

szkole zwrot kosztów podróży pracownika uczestniczącego w konferencji organizowanej 

przez tę fundację. 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków w dziale 801-Oświata  

i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na 

realizację projektu „Od praktyki do pracy 2”. Środki będą pochodziły z rezerwy celowej 

budżetu powiatu na zadania z zakresu oświaty i wychowania. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 307/2016 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. 

 

Na posiedzeniu 15 grudnia 2016 r. 

 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksów do umów w związku ze zmianami 
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kosztorysów wynikającymi ze zwiększonej dotacji oraz przesunięć pomiędzy pozycjami 

kosztorysu: 

 Aneksu nr 4/2016 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r.  

o zlecenie realizacji zadania publicznego zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego  

z/s w Niegowie; 

 Aneksu nr 2 do umowy nr 1/DPS-Dębce/2012 z dnia 21.12.2012 r. na realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Stowarzyszeniem „Pod Dębami” z/s w Dębcach; 

 Aneksu nr 2 do umowy nr 2/DPS-Trzcińsko/2012 z dnia 21.12.2012 r. na realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” z/s w Trzcińsku-Zdroju. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksów do umów w związku ze zmianami 

preliminarzy wynikającymi ze zwiększonej dotacji oraz przesunięć pomiędzy pozycjami 

preliminarza: 

 Aneksu nr 2/2016 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15.10.2004 r. zawartej pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk” w Goszkowie; 

 Aneksu nr 3/2016 do umowy nr PCPR.MB.4360.01.2016 z dnia 04.01.2016 r. 

zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, po zapoznaniu się  

z protokołem Nr KM.7135.15.2016.UP z dnia 9 grudnia 2016 r. komisji powołanej w celu 

dokonania oceny przydatności pojazdu, który stał 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 

Fiat Marea Weekend o nr rej. ZS 8806L, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na 

stację demontażu pojazdów.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

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

MUKTIKO Narkiewicz Sp. J. z/s w Szczecinie na realizację zadania pn.: „Dostawa wraz  

z montażem mebli biurowych dla PPP filia w Chojnie” za kwotę 35 563,00 zł brutto.   

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wybrał ofertę Wykonawcy - Zakład Szklarski 

Ireneusz Zawadzki z/s w Szczecinie na realizację zadania pn.: „Montaż luster na ścianie  

w sali fizjoterapeutycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej filia w Chojnie” za 

kwotę 2 546,10 zł brutto.   

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Wojewódzką Komendą 

Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie o współpracy w zakresie wspólnych działań 

podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w Powiecie Gryfińskim. 

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

pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku Sybiraków Koło Terenowe w Chojnie, jednogłośnie 

wyrażając zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 400,00 zł organizacji spotkania 

wigilijnego, podczas którego zostaną wręczone odznaczenia „Zasłużony Sybirak”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się z projektem aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów 

należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi Kupującego z dnia 04 kwietnia 2012 r. oraz 
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jednogłośnie upoważnił Członków Zarządu do składania oświadczeń woli oraz podpisywania 

umów w ww. zakresie. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 720-Administracja 

publiczna. Zwiększa się o 33 852,00 zł plan wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na usługę wydawniczą dotyczącą wydania 

albumu pn. „Zasmakuj w powiecie gryfińskim”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 

wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, gdzie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

o 1 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, z przeznaczeniem na zakup żywności. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie: 

a)  zmiana planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny 

zastępcze na realizację zadań własnych; zmniejsza się o 23 200,00 zł plan wydatków na 

wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu świadczeń społecznych, 

b)  zmiana planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny 

zastępcze na realizację zadań zleconych; zmniejsza się o 59,85 zł plan wydatków na 

świadczenia społeczne przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń osobowych 

pracowników. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 853-

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na 

realizację programu „Aktywny samorząd” finansowanego środkami PFRON; zmniejsza się  

o 86 969,04 zł plan wydatków bieżących, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 801-Oświata  

i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na realizację Rządowego programu 

wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+. 

 W związku z wnioskami Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

z dnia 28.11.2016 r. i 6.12.2016 r. oraz w nawiązaniu do wniosku z dnia 31.10.2016 r. i pisma 

z dnia 16.11.2016 r. zwiększa się o 72 846,41 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan 

wydatków jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dokonuje się również zmian  

w planie wydatków, zwiększa się o 3 846,41 zł plan wydatków na wynagrodzenia, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 308/2016 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 jednogłośnie postanowił wystąpić z pismem do Burmistrza Miasta i Gminy 

Gryfino o przedstawienie propozycji dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Gryfinie.  

 Zarząd jednogłośnie wyznaczył Wicestarostę Jerzego Milera oraz Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do reprezentowania powiatu na spotkaniu związanym  

z projektem polsko-niemiecki tandemowy kurs językowy dla branży turystycznej  

i pracowników odpowiedzialnych za rozwój turystyki. 
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Na posiedzeniu 22 grudnia 2016 r. 

 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 6285-1/46/2016 z Miastem 

Szczecin w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu, 

wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zakup wyposażenia dla WTZ w Gryfinie w wysokości 

dopuszczalnych 3% dofinansowania ze środków otrzymanych z PFRON tj. do kwoty 

14 396,40 zł. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z operatorem Bernardem Grzybowskim, prowadzącym działalność 

transportową pod nazwą Autokarowe Usługi Przewozowe BER-TRANS z/s w Widuchowej, 

na świadczenie usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na odcinku linii 

komunikacyjnej Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino w okresie od 02 stycznia 2017 r. do 

30 grudnia 2017 r. za kwotę szacunkową 35 000,00 zł brutto. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 309/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

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

zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 46/2016/2017 o potrzebie indywidualnego nauczania, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy 

I technikum zawodowego, w zawodzie ekonomista, w wymiarze 12 godzin tygodniowo od 2 

stycznia 2017 r. do 30 marca 2017 r.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie: 

a)  dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie; 

zmniejsza się o 2 000,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w rozdziale 80120 

Licea ogólnokształcące oraz o 116 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne  

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 80120 Licea 

ogólnokształcące, 

b) dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka 

wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne; zmniejsza się o 1 400,00 zł plan 

wydatków na składki na Fundusz Pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 142 245,95 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w październiku o 103 245,95 zł  

i w listopadzie o 39 000,00 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 

801-Oświata i wychowanie. Zmniejsza się o 11 200,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia  

i  składki na Fundusz Pracy w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące oraz o 22 011,55 zł 

plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o 11 200,00 zł na  składki na ubezpieczenia 

społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, 

oraz o 22 011,55 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w rozdziale 80130 

Szkoły zawodowe. 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków o 3 073,94 zł na składki na 

ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z dokonaniem rocznej korekty odpisu. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, gdzie zmniejsza się plan wydatków o 42 910,00 zł w grupie wydatków 

„wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, przy jednoczesnym zwiększeniu o 15 000,00 zł 

planu wydatków na świadczenia dla osób fizycznych, o 925,00 zł na wynagrodzenia 

bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 26 985,00 zł na zakup materiałów  

i wyposażenia.   

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 10 497,43 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w październiku. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, gdzie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

o 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, z przeznaczeniem na zakup żywności. Łącznie plan 

wydatków ZSP Nr 2 w Gryfinie został zwiększony o 1 000,00 zł i zostało to już 

uwzględnione na posiedzeniu Zarządu w dniu 15 grudnia 2016r. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym zmniejsza 

się niewykorzystaną transzę w listopadzie o 2 862 292,71 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 

transzy w grudniu. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 310/2016 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 311/2016 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 312/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

  

Na posiedzeniu 29 grudnia 2016 r. 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy zawartej z Pracownią 

Projektową Dróg i Mostów „DIM” z/s w Szczecinie na opracowanie dokumentacji 

technicznej dla przebudowy mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie, w którym przedłuża 

się termin wykonania zadania do 6 lutego 2017 r. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie 

Gryfińskim” i jednocześnie wyraził zgodę na jego realizację. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmiany planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania  

o niepełnosprawności. Zmniejsza się o 2 281,39 zł plan wydatków na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. 

 Po zapoznaniu się z uzupełnieniem do wniosku Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za 

pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Zarząd jednogłośnie zobowiązał 
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Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do: 

 przeanalizowania stanu prawnego i wskazania właściwej podstawy prawnej do 

podjęcia decyzji w zakresie przedmiotowego wniosku (czy jest to należność 

cywilnoprawna czy publicznoprawna); 

 rozpatrzenia sprawy, (podanie złożone przez dłużnika), zgodnie z przepisami 

prawa i uchwałą nr XII/94/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012r.  

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub  

w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie 

zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu 

dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852-Pomoc 

społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Zmniejsza się o 2 917,00 zł plan 

wydatków na składki na Fundusz Pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia bezosobowe oraz na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

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

w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Zmniejsza się o 8 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na pozostałe wydatki bieżące. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 313/2016 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 314/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 296/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia 

dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług 

przez Powiat Gryfiński. 

  

Na posiedzeniu 5 stycznia 2017 r. 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Powiatu 

Gryfińskiego, których rodzice zostali zgłoszeni do udziału w projekcie korekcyjno-

edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie” i jednocześnie wyraził zgodę na jego 

realizację. W/w projekt jest spójny z przyjętym Powiatowym Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar   Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020” oraz 

Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022”.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, jednogłośnie wyrażając zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy  

nr 16/RI/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. zawartej z firmą  WISAG POLSKA Sp. z o.o. ze 

Szczecina na „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz 

na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie”, w którym zmniejsza się zakres oraz wartość umowy ze względu na sprzedaż 

budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych w DPS w Moryniu” w planie wydatków budżetu na rok 2017, Zarząd 
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jednogłośnie wstrzymał podjęcie decyzji w tym zakresie do czasu przeprowadzenia analizy 

dotychczasowej umowy oraz zaawansowania prac związanych z realizacją w/w zadania. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 315/2017 w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 316/2017 w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi 

Gryfińskiemu odrębnymi ustawami na 2017 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 317/2017 w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok i upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do 

dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2017 rok. 

 

 

 

 

         Przewodniczący Zarządu 

      Wojciech Konarski 


