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          Druk nr 1/XXVIII 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 16 marca 2017 r. do dnia 13 kwietnia 2017 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 5 posiedzeń w dniach 16, 23 i 30 marca 2017 r. oraz 6, 13 kwietnia 

2017 r. Protokół z dnia 13 kwietnia 2017 r. nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 16 marca 2017 r. 

 

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

zapoznał się ze sprawozdaniami za 2016 rok z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Goszkowie i w Gryfinie i zaopiniował je pozytywnie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 

Dyrektora PCPR do przedstawienia informacji dot. okresu przebywania w WTZ 

poszczególnych uczestników i sposobu ewidencjonowania zgłaszających się o przyjęcie  

do WTZ oraz wyjaśnienia różnic udziału procentowego wynagrodzeń z działalności WTZ.  

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 5/2017 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 w związku ze zmianami wynikającymi ze zwiększonego 

kosztu utrzymania mieszkańca oraz zwiększonej kwoty datacji od Wojewody. Jednocześnie 

Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR do przedstawienia informacji jak procentowo  

na poszczególne zadania zostały rozdysponowane środki budżetowe przez Domy Pomocy 

Społecznej w 2016 r. 

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

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 r.  

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

ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.  

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

nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przygotowanie do sprzedaży części 

nieruchomości oznaczonej numerem działki 517/1 o pow. 3,09 ha, położonej w obrębie ew. 

Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. Koszt 

przygotowania pokrywa wnioskodawca. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zamieszkiwanie sióstr zakonnych  

na terenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu i podpisał aneks nr 2 do umowy najmu  

nr 1/GN/16 z dnia 23.01.2016 r. i podpisał nową umowę najmu w tym zakresie. 

➢  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 347/2017 w sprawie ustalenia stawki dotyczącej 

wynajmowania budynku z przeznaczeniem na cele mieszkalne (pomieszczenia w budynku 

DPS Moryń wynajmowane na cele mieszkalne dla sióstr zakonnych). 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksów do umów najmu 

zawartych ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego  

w Niegowie, Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju oraz Stowarzyszeniem 
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„Pod Dębami” w Dębcach, w których dokonuje się doprecyzowania zasad przeznaczania 

odpisów amortyzacyjnych na odtworzenie substancji majątkowej. 

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

jednogłośnie koncepcję funkcjonowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

samorząd Powiatu Gryfińskiego. Jednocześnie Zarząd większością głosów postanowił 

wypowiedzieć porozumienie zawarte w dniu 29.02.2008 r. w prawie przekazania Gminie 

Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia ZSP Nr 1 z/s w Gryfinie przy  

ul. Niepodległości 16. Jednocześnie wyraził wolę kontynuowania porozumienia w zakresie 

budowy sali gimnastycznej  oraz wypracowania warunków jej funkcjonowania w przyszłości. 

➢ Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 353/2017 w sprawie rozwiązania 

porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie 

prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy  

ul. Niepodległości 16.  

➢ Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 348/2017 w sprawie odwołania darowizny 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 349/2017 w sprawie powołania komisji 

konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 350/2017 w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

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

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 roku  

z podziałem na 3 zadania”: 

• zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa wybrano ofertę Wytwórni 

Materiałów Bitumicznych EMULEX ze Stargardu za kwotę 225 828,00 zł brutto; 

• zadanie II – gminy: Banie, Chojna i  Trzcińsko-Zdrój wybrano ofertę firmy  

S-PROBUD Sp. z o.o. ze Stargardu za kwotę 235 852,50 zł brutto; 

• zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń wybrano ofertę firmy DATA 

TRANS Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe z Pyrzyc za kwotę  

138 621,00 zł brutto. 

➢ Na wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

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

na zadania zlecone w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  

w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zmniejsza się  

o 3 076,00 zł plan wydatków na uposażenia funkcjonariuszy (oszczędności związane  

ze zwolnieniami lekarskimi), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wypłatę 

nagrody uznaniowej.  

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

Czarnowie oraz propozycją Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na zwiększenie o 47 000,00 zł planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa,  

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu odszkodowania  

od ubezpieczyciela, jednocześnie przeznacza się środki w kwocie 15 000,00 zł na remont 

dachu w budynku w Nowym Czarnowie oraz 32 000,00 na remont klatki schodowej  

w budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie (powyższe rozstrzygnięcie zostanie wykonane 

po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały zmieniającej budżet w tym zakresie). 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 351/2017 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. 
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➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 352/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ 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 zapoznał się z pismem dot. identyfikacji projektu pozakonkursowego 

„Przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie”. 
➢ Zarząd zapoznał się z opinią RIO w Szczecinie dot. uchwały Nr XXVI/170/2017 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 23.02.2017 r. w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 
 

Na posiedzeniu 23 marca 2017 r. 

    

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów 

rehabilitacji mieszkańca powiatu - uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych  

w Szczecinie. Powiat pokryje 10% kosztów rehabilitacji w wysokości 1 777,33 zł. 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie zamówienia pn. „Położenie wykładziny 

elastycznej w holu oraz budowa chodnika przy budynku przy ul. Dworcowej 1  

w Chojnie” dotychczasowemu Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa budynku przy  

ul. Dworcowej 1 w Chojnie tj. firmie BRD FUKSPOL Łukasz Fuks z Pniewa za kwotę 

10 667,10 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie.  

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół konieczności nr 3 i kosztorysy zamienne dla 

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

pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”. Kwota umowy 

dla przedmiotowego zadania nie ulegnie zmianie. 

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

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie rezerwy ogólnej budżetu 

powiatu w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację remontu pomieszczeń 

Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego  

w sezonie 2017/2018, 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, Mieszkowice i Moryń”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 354/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w 

sezonie 2017/2018, 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, Mieszkowice i Moryń”. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zlecił przeprowadzenie 

likwidacji dzikich wysypisk i usuwanie zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie 
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Powiatu Gryfińskiego wraz z wywozem śmieci na składowisko odpadów komunalnych  

na terenie gmin: 

• Banie – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska za kwotę  

5 301,20 zł brutto; 

• Chojna – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowskiz Dolska za kwotę  

5 995,84 zł brutto; 

• Widuchowa – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska za kwotę 

3 244,70 zł brutto; 

• Stare Czarnowo – firmie Handlowo-Usługowej „EMA” z Pyrzyc za kwotę 3 692,56 zł 

brutto; 

• Mieszkowice – firmie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Mieszkowic za kwotę 

4 707,10 zł brutto; 

• Gryfino – firmie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie za kwotę 

6 635,64 zł brutto; 

• Moryń – firmie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu za kwotę 

4 049,02 zł brutto; 

• Cedynia – firmie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni za kwotę 

3 710,84 zł brutto; 

• Trzcińsko-Zdrój – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska za kwotę 

5 346,90 zł brutto. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów o udzielenie dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach z: 

1) Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Trójcy w Chwarstnicy na wykonanie zadania  

pn. „Wymiana drzwi wejściowych do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła  

w m. Dołgie” (kwota dotacji 17 000,00 zł); 

2) Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Cedyni na wykonanie zadania  

pn. „Remont wieży kościoła pw. Narodzenia NMP w Cedyni” (kwota dotacji 

35 000,00 zł); 

3) Gminą Widuchowa na wykonanie zadania pn. „Dokumentacja techniczna i projektowa 

dla zadania pn. Remont trzech zabytkowych kamienic przy ul. Grunwaldzkiej  

w Widuchowej” (kwota dotacji 19 900,00 zł); 

4) Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach na wykonanie 

zadania pn. „Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych oraz wymiana drzwi 

w kościele pw. NSPJ w Starej Rudnicy” (kwota dotacji 16 000,00 zł); 

5) Parafią Rzymskokatolicką pw. Wspomożenia Wiernych w Baniach na wykonanie 

zadania pn. „Remont konserwatorski poddasza kościoła pw. Św. Wojciecha  

w Kunowie” (kwota dotacji 11 100,00 zł); 

6) Panem Mieczysławem Lisikiem z Chojny na wykonanie zadania pn. „Renowacja 

drzwi i okien w XVIII-wiecznym pałacu w Krzymowie” (kwota dotacji 26 000,00 zł); 

7) Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Ducha w Moryniu na wykonanie zadania  

pn. „Renowacja epitafium „Hans von Scheonbeck” w kościele pw. Świętego Ducha  

w Moryniu” (kwota dotacji 25 000,00 zł). 

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

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 Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie ze Stowarzyszeniem „Edukacja, Nauka, Kultura” 

ze Szczecina umowy w sprawie dofinansowania realizacji projektu „Walory edukacyjno-

przyrodnicze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego – cykl filmów i bank zdjęć” w kwocie 

3 000,00 zł brutto, z przeznaczeniem na cele związane z promocją Powiatu Gryfińskiego.  
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➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 355/2017 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Struggle Against Violent Extremism” planowanego do realizacji w partnerstwie 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 356/2017 sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 357/2017 sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Poszukiwani wykwalifikowani” planowanego do realizacji w partnerstwie przez 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 358/2017 sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 359/2017 sprawie ustalenia stawek dotacji dla 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2017 

roku. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 200 000,00 zł 

i na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów 

szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym 

także ujęte są dokumentacje techniczne)ˮ o 200 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 

planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg i koszenia poboczy.  

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie postanowił rozwiązać rezerwę celową budżetu powiatu na 

realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 28 471,92 zł, z przeznaczeniem na 

nagrody jubileuszowe (kwota 12 139,56 zł) oraz odprawę emerytalną (kwota  

16 332,36 zł) dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie transzy w marcu o 25 284,92 zł  

i w kwietniu o 3 187,00 zł. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 360/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok, 

które zgodnie z obowiązkiem ustawowym zostanie przesłane Radnym Powiatu Gryfińskiego 

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 

➢ Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PCPR w Gryfinie z dnia 17 marca 2017 r.  

dot. wysokości wydatków na wynagrodzenia w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

➢ Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie z dnia 15 marca 2017 r. dot. firmy Espana S.C. dostarczającej posiłki do jednostki. 

➢ Zarząd zapoznał się z pismem firmy Budimex S.A. z dnia 21 marca 2017 r. dot. zawarcia 

porozumienia w sprawie podjęcia depozytu. 

 

Na posiedzeniu 30 marca 2017 r. 

 

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

zgodę na zagospodarowanie składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Gryfinie wymienionych w protokołach nr 1/2017 z dnia 16.03.2017 r.  

i nr 2/2017 z dnia 22.03.2017 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego  

w sposób proponowany przez komisję tj. na ich likwidację. 

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

pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gryfińskie Ligi 

Amatorskie jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie organizacji rozgrywek XXIII 

edycji Gryfińskiej Amatorskiej Ligii Koszykówki Oldbojów (GALKO) do kwoty 700,00 zł,  

z przeznaczeniem na ufundowanie pucharów, statuetek i medali z logo powiatu. 
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➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół w Baniach jednogłośnie wyrażając zgodę  

na dofinansowanie organizacji VI Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego „Leśna 

przygoda” do kwoty 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po wprowadzeniu poprawek, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Moryń w sprawie 

partycypacji w kosztach utrzymania piaskownika znajdującego się na działce nr 1/24, obr. 3 

miasta Moryń. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na zorganizowanie i sfinansowanie akcji profilaktyczno – medycznej pod nazwą „Biała 

sobota” na terenie Powiatu Gryfińskiego (wariant II), która zostanie przeprowadzona przez 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. za łączną kwotę 77 400,00 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy zlecenie w tym zakresie.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 364/2017 sprawie powierzenia stanowiska 

pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Chojnie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 365/2017 sprawie upoważnienia pełniącego 

obowiązki Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie  

do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  

w zakresie kierowanej jednostki. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata  

i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Zmniejsza się o 1 378,23 zł plan 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na nagrody konkursowe, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 1 053,23 zł  

i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 325,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

środków żywności. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w sierpniu  

o 25 652,58 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w lutym.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 361/2017 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 362/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 363/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PCPR w Gryfinie z dnia 22 marca 2017 r.  

dot. kosztów w budżetach DPS oraz dot. uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  

na terenie powiatu. 

➢ Zarząd zapoznał się z pismem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  

o pozytywnym wyniku weryfikacji dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy  

o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy  

ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. 

 

Na posiedzeniu 6 kwietnia 2017 r. 

 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 366/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. 
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➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 367/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Oddział Powiatowy w Gryfinie. 

Jednocześnie wyraził zgodę na podpisanie z WOPR Oddział Powiatowy w Gryfinie umowy 

nr 10/ZK/2017 w sprawie przekazania dotacji celowej, po wprowadzeniu zmian do ww. 

umowy. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn. „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych  

na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017-2019 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, Mieszkowice i Moryń”. Zarząd podjął 

jednogłośnie uchwałę Nr 368/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące 

utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w sezonie 2017/2018,  

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, Mieszkowice  

i Moryń”. 

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Zakład Usług Budowalnych Łukasz 

Nazimek z Chojny, wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa budynku 

sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie” z oferowaną kwotą 298 314,52 

zł brutto. 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy – firmie 

BRD FUKSPOL Łukasz Fuks z/s w Pniewie zamówienia pn. „Remont pomieszczeń 

Wydziału Komunikacji i Transportu w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” (zakres 

prac: malarskie, posadzkowe oraz wymiana parapetów), za oferowaną kwotę 14 572,09 zł 

brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 369/2017 w sprawie uzgodnienia nowego 

zawodu w Technikum Zawodowym im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

funkcjonującym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (rozpoczęcie 

kształcenia z dniem 1 września 2017 r. w zawodzie technik logistyk). 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 370/2017 w sprawie ustalenia liczby oddziałów 

klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2017/2018. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 371/2017 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego  

w 2017 roku. 

➢ Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 372/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd zapoznał się z protokołem nr 2/2017 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital 

Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 1 marca 2017 r. 

➢ Zarząd zapoznał się z informacją Podinspektora Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w zakresie 

zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych i obsługi Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o. 
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➢ Zarząd zapoznał się z protokołem nr 3/2017 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital 

Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 29 marca 2017 r. 

➢ Zarząd zapoznał się z informacją Podinspektora Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. sytuacji finansowej i kadrowej Spółki 

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 

              Wojciech Konarski 


