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          Druk nr 1/XXVI 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 9 lutego 2017 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 5 posiedzeń w dniach 12, 19 i 26 stycznia 2017 r. oraz 2 i 9 lutego 

2017 r. Protokół z dnia 9 lutego 2017 r. nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 12 stycznia 2017 r. 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2016 r. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za  

2016 r. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r.  

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

uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych 

przez jednostkę, wykazanych w protokole z przeprowadzonej oceny składników majątkowych 

z dnia 13 grudnia 2016 r.  

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 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. Zmiana umowy  

dot. zmian kosztorysu wynikających ze zwiększonej dotacji oraz przesunięć pomiędzy 

pozycjami kosztorysu jak również zmiany skarbnika stowarzyszenia. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneks nr 13 do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 

15 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,  

w którym zmienia się termin rozliczenia przez samorząd powiatowy środków przekazanych  

w danym roku na realizacje programu, a w konsekwencji termin złożenia sprawozdania 

końcowego. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na zwiększenie o 20 000,00 zł planu wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. z przeznaczeniem na doposażenie nowej siedziby filii 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (wykonawca zadania – PPP).  

 

Na posiedzeniu 19 stycznia 2017 r. 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na  

2017 r. 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie w kwocie 200,00 zł organizacji 

I Powiatowego Konkursu Języka Polskiego. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie rozliczenia czynszu dzierżawnego za rok 2016 przez 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w ramach dokonanych nakładów remontowo-

inwestycyjno-modernizacyjnych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie czynszu 

dzierżawnego za rok 2016 w wysokości 9 600,00 zł oraz zobowiązał spółkę do uregulowania 

w/w kwoty do 31 marca 2017 r. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 318/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie ZSP w Chojnie (dot. umów najmu 

garaży, lokali użytkowych oraz sali dydaktycznej). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 319/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie ZSP nr 2 w Gryfinie  

(dot. umowy dzierżawy garażu). 

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

zapoznaniu się z opinią prawną, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie zadania 

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

w planie wydatków budżetu na rok 2017 i przesunięcie na to zadanie 30 000,00 zł z rezerwy 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

 Na wniosek 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. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 

Wykonawcy tj. firmy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z oferowaną ceną  

w wysokości 168 059,00 zł brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 9/RI/2016 z dnia 

03.08.2016 r. zawartej z firmą BRD FUKSPOL z/s w Pniewie na „Przebudowę budynku przy  

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

niepełnosprawnych”, na przeprowadzenie robót dodatkowych (elektrycznych i sanitarnych) za 

kwotę 27 689,59 zł brutto. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na zmianę w planie wydatków w dziale 854-

Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20 000,00 zł, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych, z przeznaczeniem na 

doposażenie nowej siedziby filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 320/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

 
Na posiedzeniu 26 stycznia 2017 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy Nr 1/ZD/2017 z Firmą Usługowo - Handlową „ELWI” z Gryfina 

na utrzymanie czystości, koszenie terenów zielonych oraz opróżnianie koszy ulicznych  

w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w okresie od dnia 

01.02.017 r. do 31.01.2018 r., do kwoty 77 019,34 zł brutto.  
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy Nr 2/ZD/2017 z firmą „PAJMA” Zakład Usługowy Łukasz 

Pajdzik z/s w Gorzowie Wlkp. na wykonanie wycinki i podcinki drzew, wraz z nasadzeniami 

kompensacyjnymi w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego 

za kwotę 115,500 zł brutto.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 321/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji 

zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Parkowej, Wiosennej w Trzcińsku – Zdroju. 

  Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie do sprzedaży 

nieruchomości oznaczonej nr działki 517/1 o powierzchni 3,09 ha, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Stare Czarnowo, Gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie postanowił wezwać właściciela nieruchomości przyległej 

do pasa drogowego do przesunięcia ogrodzenia posesji na właściwą granicę nieruchomości  

w terminie do 31 marca 2017 r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan zamówień publicznych dotyczący postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2017 r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pt. „Mury obronne zabezpieczenie  

i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową  

w Chojnie”. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pt. „Europejska jakość w szkoleniu 

zawodowym” w ramach programu Erasmus+, KA 1, mobilność osób uczących się i kadry  

w ramach VET z Kartą jakości mobilności. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 322/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (dot. realizacji projektu  

pt. „Europejska jakość w szkoleniu zawodowym”). 

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

zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 47/2016/2017 o potrzebie indywidualnego nauczania, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne ucznia klasy II 

liceum ogólnokształcącego, w wymiarze 12 godzin tygodniowo od 30 stycznia 2017 r.  

do 23 czerwca 2017 r.  

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

rozpoczął dyskusję nt. funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej, zapoznał się z koncepcją 

funkcjonowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu 

Gryfińskiego i zawnioskował o jej uzupełnienie oraz kontynuację dyskusji w tym zakresie  

w późniejszym terminie. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie postanowił zwiększyć plan wydatków w dziale 853-

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

o 97 123,53 zł, w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

finansowanego środkami z PFRON.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 854-

Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-

Wychowawcze o 1 514,10 zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek. 

W grudniu 2016 r. na rachunek jednostki wpłynęła darowizna pieniężna z Fundacji „Młodzi-

Młodym”, z przeznaczeniem na cele statutowe SOSW w Chojnie.   

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o 2 355,18 zł plan wydatków  
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w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 

wydatków w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

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

realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 3 738,48 zł, z przeznaczeniem na 

wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie,  

w rozdziale 80195-Pozostała działalność o 574,26 zł. Są to środki niewykorzystane w 2016 

roku na realizację projektu „Europejskie staże”. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie,  

w rozdziale 80195-Pozostała działalność o 1 771,35 zł. Są to środki niewykorzystane w 2016 

roku na realizację projektu „Od praktyki do pracy 2”. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na jednorazowe zwiększenie limitu dziennych 

wydatków opłacanych kartą płatniczą na kwotę 5 000,00 zł w celu zakupu biletów lotniczych. 

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

budżetu powiatu na 2017 rok. 

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

uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-

2039. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 323/2017 w sprawie harmonogramu realizacji 

wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

  

Na posiedzeniu 2 lutego 2017 r. 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Poradnię składników majątku 

ruchomego do: 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie wykazanych w załączniku 

nr 1 do protokołu z dnia 13 grudnia 2016 r. Komisji do spraw zagospodarowania 

ruchomych składników majątkowych powołanej zarządzeniem Nr 155/10/11 

Dyrektora Poradni; 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wykazanych w załączniku nr 2 do 

protokołu z dnia 13 grudnia 2016 r. Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych 

składników majątkowych powołanej zarządzeniem Nr 155/10/11 Dyrektora Poradni. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz pozytywną opinią 

Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 

składników majątku ruchomego użytkowanych przez jednostkę, wykazanych w protokole – 

wniosku nr 24/2016 z 09.09.2016 r. o zlikwidowanie rzeczowych składników wyposażenia. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z firmą EUROTAB Sp. z o.o. z/s w Skarbimierzycach na zakup 

wraz z sukcesywną dostawą do wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 

w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem 

nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  

i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038) za kwotę 81 595,00 zł. 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 324/2017 w sprawie ustalenia stawek dotyczących 

wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem na usługi typu hotel pracowniczy 

(nieruchomość zabudowana, położona w obrębie 3 miasta Gryfino, przy  

ul. Sprzymierzonych 6). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 325/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za rok 2016. 

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

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł 

realizacji filmów edukacyjnych promujących walory przyrodnicze i turystyczne Cedyńskiego 

Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny przez Stowarzyszenie „Edukacja, Nauka, Kultura” 

z/s w Szczecinie. Dofinansowanie zostanie udzielone pod warunkiem podjęcia skutecznych 

działań, co do emisji filmu przez telewizję publiczną oraz kanał telewizyjny Travel Channel  

i National Geographic oraz po ukazaniu się zwiastunów filmów. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 326/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

 

  

 

 

         Przewodniczący Zarządu 

      Wojciech Konarski 


