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          Druk nr 1/XXVII 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 9 lutego 2017 r. do dnia 16 marca 2017 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 6 posiedzeń w dniach 9, 16 i 23 lutego 2017 r. oraz 2, 9 i 16 marca 

2017 r. Protokół z dnia 16 marca 2017 r. nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 9 lutego 2017 r. 

 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą NAM-

LIFT S.C. z/s w Szczecinie na konserwację dźwigu osobowego, zamontowanego w budynku 

Powiatu Gryfińskiego w Chojnie przy ul. Dworcowej 1, za kwotę 290,00 zł netto. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 9 do umowy 

dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r., zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a „Szpitalem 

Powiatowym w Gryfinie” Sp. z o.o., w którym określa się wielkość kwot i terminy wpłaty 

czynszu dzierżawnego w 2017 r.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy ze Polską Grupą 

Energetyczną S.A. na dostawę energii elektrycznej do budynku Powiatu Gryfińskiego przy  

ul. Sprzymierzonych 5a w Gryfinie. 

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

oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, złożonej przez Parafię 

Rzymskokatolicką pw. Świętej Trójcy w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty 

muzyczno-liturgiczne „Trzy po trzy”. 

➢ Zarząd ustalił listę dotowanych oraz kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizowane  

w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego i przyjął 

jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w tym zakresie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 327/2017 w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 

edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 328/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku. 

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

zapoznaniu się z orzeczeniami: Nr 54/2016/2017 i Nr 64/2016/2017 o potrzebie 

indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie 

indywidualne dwóch uczennic klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych,  

w wymiarze 12 godzin tygodniowo od 27 lutego 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.  

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

projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego. 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr 9/RI/2016 z dnia 

03.08.2016 r. pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 

pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”, w którym 
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zmniejsza się wartość umowy o kwotę 277,56 zł brutto z tytułu opłaty za dozór techniczny 

uwzględniony w opisie przedmiotu zamówienia i kosztorysie ofertowym Wykonawcy  

tj. firmy BRD FUKSPOL Łukasz Fuks z Pniewa. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na 

zlecenie Urzędowi Dozoru Technicznego przeprowadzenia badania zezwalającego na 

użytkowanie windy za kwotę 277,56 zł brutto. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zlecenie firmie Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński ze 

Szczecina wykonania adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 

drogi Gryfino - Linie w zakresie dotyczącym budowy ścieżki rowerowej, na odcinku od  

ul. Pogodnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1367Z Szczawno – Bartkowo za kwotę 

17 220,00 zł brutto.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zlecenie firmie Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński ze 

Szczecina opracowania materiałów przetargowych dla potrzeb przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie”, realizowane w ramach 

„Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” za 

kwotę 14 760,00 zł brutto.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań  

z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 6 006,59 zł, z przeznaczeniem na 

wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, gdzie zmniejsza się plan finansowy Centrum Placówek Opiekuńczo - 

Wychowawczych w Chojnie o kwotę 327,60 zł oraz zwiększa się plan finansowy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o kwotę 327,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

ubezpieczenia zdrowotnego ucznia. 

 

Na posiedzeniu 16 lutego 2017 r. 

 

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy  

ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 329/2017  

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

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie z wolnej ręki i podpisał umowę na „Dostawę dokumentów  

i oznaczeń komunikacyjnych” z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.  

z Warszawy za kwotę 2 117 000,00 zł brutto /36 miesięcy. Przeprowadzony tryb 

postępowania, sposób wyłonienia Wykonawcy wynika z Komunikatu Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów 

komunikacyjnych (Dz. Urz. MI. z 2008 r. Nr 11 poz. 64). 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana 

kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” w planie wydatków budżetu na  

2017 r. i przesunięcie na to zadanie kwoty 70 859,07 z rezerwy na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne. 

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

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy DECO 

Clean Energy Sp. z o.o. z/s w Siedlcach na „Wymianę kotła c.o. w budynku przy  

ul. Dworcowej 1 w Chojnie” za kwotę 70 859,07 złotych brutto. Jednocześnie Zarząd 
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jednogłośnie odrzucił ofertę firmy CALESCO S.A., ze względu na fakt, iż oferta wpłynęła po 

terminie. 

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

pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania 

(dot. części drogi Nr 1399Z Moryń – Orzechów). 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

pn.: „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 roku,  

z podziałem na 3 zadania: zadanie I- gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie 

II- gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III- gminy: Cedynia, Moryń  

i Mieszkowice”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 330/2017 w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 331/2017 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu 

Powiatu w Gryfinie Nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. (w sprawie zasad przyznawania  

i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie). 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 332/2017 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu 

Powiatu w Gryfinie Nr 15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. (w sprawie wdrożenia systemu 

corocznej oceny współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego). 

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

się z wnioskiem Gryfińskiego Domu Kultury, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 3 500,00 zł organizacji 11. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc  

i Podróży „WŁÓCZYKIJ”. 

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

się z wnioskiem Przewodniczącego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

w Sobieradzu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 200,00 zł 

organizacji Dnia Seniora. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 334/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 328/2017 

z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku. 

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

przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach 

pomocy społecznej. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 333/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

➢ Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie udzielenia przez 

Gminę dotacji celowej w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie bieżącej 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 

 

Na posiedzeniu 23 lutego 2017 r. 

 
➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 335/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016. 

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

przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 

rok 2016. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie Porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie wspólnego przeprowadzenia 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji 

obejmujących m.in. ulice powiatowe w Gryfinie (Sprzymierzonych, 1 Maja), realizowanych 

ze środków RPO. 

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

Publicznych, Zarząd jednogłośnie odrzucił koncepcję projektu pn. „Zakup wyposażenia 

sportowego dla szkół będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gryfińskiego”  

i jednocześnie zobowiązał Wydział „RI” do złożenia zaktualizowanego wniosku na zadanie 

pn.  „Zakup i montaż urządzeń sportowych przeznaczonych do ćwiczeń na wolnym powietrzu 

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie”. 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 3 do umowy nr 9/RI/2016 z dnia 

03.08.2016 r. pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 

pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”,  

w którym wyraża się zgodę dla Wykonawcy, tj. firmy BRD FUKSPOL Łukasz Fuks  

z Pniewa, na możliwość wystawienia faktury częściowej na kwotę 184 500 zł brutto. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 336/2017 o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

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

zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 74/2016/2017 o potrzebie indywidualnego nauczania, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy 

IV technikum ekonomicznego w wymiarze 12 godzin tygodniowo od 27 lutego 2017 r.  

do 28 kwietnia 2017 r.  

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

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie 1 500,00 zł  

z przeznaczeniem na zakup pucharów i nagród rzeczowych. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 337/2017 w sprawie przyznania dodatku 

motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

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

realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 13 983,60 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na przeniesienie planów wydatków poprzez zmniejszenie planu na składki na 

ubezpieczenie społeczne funduszu pracy w łącznej kwocie 5 066,00 zł i przeznaczenie jej na 

zwiększenie wynagrodzeń osobowych. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r., 

zgodnie z którym zwiększa się transze: w lutym o 11 206,65 zł, w październiku  

o 302,15 zł, w listopadzie o 303,00 i w grudniu o 307,00 zł oraz zmniejsza się transze:  

w marcu o 10 177,00 zł, w kwietniu i maju po 824,60 zł i od czerwca do września po 73,15 zł, 

w związku z dostosowaniem transz do wpływów z Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, gdzie zmniejsza się plan 

wydatków inwestycyjnych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w związku z możliwością odliczenia podatku VAT  

z faktur zakupu. Zmiany dotyczą inwestycji: 

- „Modernizacja instalacji ppoż. w budynku szkoły i internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie” - 

kwota 21 405,90 zł; 
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- „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - kwota 32 627,81 zł; 

- „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu” - kwota 2 962,97 zł; 

- „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej” - kwota 533 151,23 zł, w tym kwota  

28 048,78 zł finansowana środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 338/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 339/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 340/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

  

Na posiedzeniu 2 marca 2017 r. 

 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

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

w wysokości 35 000,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Czarnówko-

Pacholęta-Marwice-Gryfino w okresie od 2.01.2017 r. do 30.12.2017 r.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 341/2017 w sprawie naboru kandydatów na 

członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2017. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 342/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

 

Na posiedzeniu 9 marca 2017 r. 

 

➢ Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 2 do porozumienia nr 72/2014 między 

Powiatem Gryfińskim a Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 

zastępczej oraz warunków jego pobytu, wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w 

tej rodzinie. Aneks uaktualnia zapisy porozumienia, ponieważ w styczniu 2017 r. rodzina 

opiekująca się dzieckiem została przekształcona z rodziny zastępczej niezawodowej  

w rodzinę zastępczą zawodową. 

➢ Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 6285-1/47/2016 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 Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie”. Zarząd podjął jednogłośnie 

uchwałę nr 343/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  

w/w postępowania. 

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

udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa (dot. pomocy finansowej dla rodziny 

zamieszkałej w Widuchowej, w związku z pożarem ich domu). 

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

udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino (dot. pomocy finansowej dla rodziny 

zamieszkałej w Radziszewie, w związku z pożarem ich domu). 
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➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego na 

terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie”. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 344/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 345/2017 w sprawie określenia listy stypendystów 

Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński. 

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

oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożonej przez Klub 

Motorowy Chojna, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie  

6 000,00 zł realizacji zadania publicznego pn. „1 Runda Mistrzostw Polski MX Quad  

i 1 Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie”. 

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

oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, złożonej przez Parafię 

Rzymskokatolicką pw. Świętego Ducha w Moryniu, Zarząd większością głosów wyraził 

zgodę na dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł realizacji zadania publicznego pn. „Grand 

Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB”. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

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

realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 10 437,70 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela zatrudnionego  

w jednostce.  

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie oraz propozycją Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, gdzie zmniejsza się plan wydatków na 

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 80102 Szkoły 

podstawowe specjalne o kwotę 9 546,78 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne  

o 4 753,19 zł i w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne o 4 793,59 zł. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie w planie dochodów w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się 

paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat o 800,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 

paragrafu 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie oraz propozycją Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zwiększenie o 415 000,00 zł planu dochodów i wydatków jednostki o wnioskowaną kwotę,  

a pozostałą kwotę wydatków dla Starostwa Powiatowego (dysponent „WEK”)  

z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywni na co dzień” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 346/2017 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 


