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          Druk nr 1/XXIX 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 13 kwietnia 2017 r. do dnia 11 maja 2017 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 5 posiedzeń w dniach 13, 20 i 28 kwietnia oraz 4 i 11 maja 2017 r. 

Protokół z dnia 11 maja 2017 r. nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 13 kwietnia 2017 r. 

 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd wyraził zgodę na 

zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Gryfinie, w sposób wskazany w protokole nr 3/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  

➢  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd rozstrzygnął 

postępowanie przetargowe w trybie art. 39 - przetarg nieograniczony na zadanie  

pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie” wybierając Wykonawcę firmę 

STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę brutto 3 541 072,67 zł.   

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd wyraził zgodę na 

podpisanie porozumień w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie 

miast z Burmistrzami gmin: Cedynia, Moryń, Mieszkowice, Chojna i Trzcińsko-Zdrój.   

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 373/2017 w sprawie powołania składu komisji 

konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  

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

udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie 

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze 

powiatu gryfińskiego.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 374/2017 w sprawie akceptacji Koncepcji 

projektu „Kierunek: Praca” – program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących 

na wsi; projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej. 

➢ Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy o dofinansowanie 

Projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91  

w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodnio-pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 

Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna.  

➢ Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r. 

z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 7 005,60 zł oraz z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej w kwocie 4 560,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej  

i nagrody jubileuszowej dla pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

Środki pochodzić będą z rezerwy celowej budżetu powiatu. 

➢ Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu  

o 206 542,11 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w lutym  

o 65 345,61 zł i w marcu o 141 196,50 zł. 

➢ Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w związku  

z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację projektu do końca 2016 roku, 
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Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie w planie finansowym jednostki na 2017 r.  

w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Europejskie staże”. Środki 

pochodzić będą z rezerwy celowej budżetu powiatu. 

➢ Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w związku  

z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację projektu do końca 2016 roku, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie w planie finansowym jednostki na 2017 r.  

w kwocie 58 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Od praktyki do pracy 2”. 

Środki pochodzić będą z rezerwy celowej budżetu powiatu. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków na zadania zlecone  

w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zmniejsza się  

o 234,00 zł plan wydatków na to zadanie w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Chojnie, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, w związku z wnioskiem uczennicy ośrodka o objęcie jej 

ubezpieczeniem zdrowotnym. 

➢ Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków na zadania zlecone  

w dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71015-Nadzór budowlany. Zmniejsza się  

o 270,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 375/2017 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 376/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

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

budżetu powiatu na 2017 rok.  

Na posiedzeniu 20 kwietnia 2017 r. 
 

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

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2016. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 377/2017 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, po zapoznaniu się  

z protokołem Nr KM.7135.42.2016.UP z dnia 13 kwietnia 2017 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 

Opel Astra o nr rej. SK 531EN, poprzez jego odpłatne przekazanie na stację demontażu 

pojazdów – ZUH „ZENEX-AJV” Zakład Ekspertyz Samochodowych z Goleniowa, za kwotę 

370,00 zł brutto. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie z firmą Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o.  

z/s w Warszawie umowy na wykonanie „Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego 

przewozu osób w transporcie autobusowym wykonywanym na terenie powiatu gryfińskiego” 

za kwotę 6 642,00 zł brutto. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający 

uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
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ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu gryfińskiego. 

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

w Gryfinie oraz orzeczeniem Nr 102/2016/2017 o potrzebie indywidualnego nauczania, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy 

I technikum zawodowego w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 24 kwietnia 2017 r. do 

dnia 23 czerwca 2017 r. 

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

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz 

orzeczeniem Nr 37/2016/2017/Ch o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy  

I liceum ogólnokształcącego w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 8 maja 2017 r. do 

dnia 23 czerwca 2017 r. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 378/2017 w sprawie rozwiązania umowy o pracę 

z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wybór wykonawcy tj. firmę KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Gorzowie Wlkp. na 

prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej  

w Gryfinie”, za kwotę 67 650,00 zł i podpisał umowę w tym zakresie. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zlecił 

pracowni projektowej „PROMIT mgr inż. Robert Mituta” z Dobrej wykonanie opracowania 

uzupełniającego do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 1368Z  

ul. Jaśminowej w Żórawkach, w zakresie obejmującym budowę odcinka końcowego 

kanalizacji deszczowej (od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa, dł. ok. 320 m.b.), za oferowaną 

kwotę 12 054,00 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wybór wykonawcy tj. firmę Archice Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Szczecinie na wykonanie studium 

wykonalności oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi 

załącznikami, zgodnie z regulaminem naboru i wytycznymi do działania 5.4. „Budowa  

i przebudowa dróg powiatowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, za oferowaną kwotę 15 867,00 zł brutto  

i po wprowadzeniu zmian wyraził zgodę na podpisanie umowy.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 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 jednogłośnie dokonał wyboru 

wykonawcy firmę – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD z Wełtynia  

z oferowaną ceną w wysokości 473 969,73 zł brutto w tym na: 

- zadanie I za kwotę 143 120,10 zł brutto; 

- zadanie II za kwotę 177 908,13 zł brutto; 

- zadanie III za kwotę 152 941,50 zł brutto. 

 

Na posiedzeniu 28 kwietnia 2017 r. 

 

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

udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 379/2017 w sprawie powierzenia stanowiska 

pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  
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➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 380/2017 w sprawie upoważnienia pełniącego 

obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 381/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 382/2017 zmieniającą uchwałę w 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 podjął jednogłośnie uchwałę Nr 383/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywna integracja  

w powiecie gryfińskim” i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji.  

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia nr 1/410/PCPR/17 pomiędzy 

powiatem a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej 

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

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 14 do Umowy nr AS3/000017/16/D  

z dnia 15 kwietnia 2013 r. w/s realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  

oraz zwiększenie planu wydatków jednostki na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie  

169 705,35 zł. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 4/2017 do umowy  

nr PCPR.MB.4060.01.2016 z dnia 04.01.2016 r. pomiędzy powiatem a Polskim 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie oraz 

aneksu nr 13/2017 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15.10.2004 r. pomiędzy powiatem  

a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał p.o. dyrektora PCPR w Gryfinie do wdrożenia  

i uwzględnienia zaleceń zawartych w informacji prawnej dotyczącej zawierania umów z WTZ 

przedstawionej przez Skarbnika Powiatu. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd rozstrzygnął 

postępowanie przetargowe w trybie art. 39 - przetarg nieograniczony 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” wybierając Wykonawców na: 

- zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa - Firma Handlowo-Usługowa 

„EMA” Emilia Rulewicz z Pyrzyc za kwotę brutto 167 025,56 zł; 

- zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój - FWHU WYSZOMIRSKI Witold 

Wyszomirski z Myśliborza za kwotę brutto 177 342,96 zł; 

- zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń - F.H.U. EGE Usługi Ślusarskie, 

Mechanika Pojazdowa Edmund Bodys z Tywicy za kwotę brutto 117 650,88 zł. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie udziału teatru Bomba Bomba w festiwalu 

ACEPT w wysokości 1 200,00 zł oraz prezentacji w DK Słowianin w wysokości 700,00 zł. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji imprezy cyklicznej - XII 

Spotkania Śpiewających Przyjaciół w Bielinku w wysokości 450,00 zł z przeznaczeniem  
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na zakup pamiątkowych tabliczek ceramicznych z dopiskiem „Powiat Gryfiński, Gmina 

Cedynia”. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 384/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na 

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

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2017 r. – Wydział „KM” w dziale 750, rozdział 75020, paragraf 4300  

w wysokości 50 000,00 zł. Środki pochodzić będą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

➢ Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd podpisał łączne sprawozdanie finansowe Powiatu 

Gryfińskiego za 2016 r. 

➢ 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 385/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 386/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok.  

Na posiedzeniu 4 maja 2017 r. 

 

➢ Zarząd Powiatu odbył spotkanie z przedstawicielami Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. – Prezesem Zarządu, Główną Księgową oraz Specjalistą ds. kadrowych 

Spółki – dot. sprawozdań finansowych za 2016 r., na którym zobowiązał Spółkę do 

przedłożenia w jak najkrótszym czasie dodatkowych informacji w zakresie: 

• wzrostu wynagrodzeń i usług obcych w stosunku do 2015 r.; 

• wskazania okresów i wysokości środków, w których następowały wzrosty wynagrodzeń 

dla poszczególnych grup, podmiotów oraz indywidualnie; 

• wskazania przychodów i kosztów z tytułu nadlimitów, w tym również rozliczeń 

nadlimitów z podziałem na oddziały za 2016 r.; 

• zestawienia porównawczego usług medycznych za lata 2012-2016; 

• zestawienia kredytów i pożyczek długoterminowych. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia nr 6285-1/9/2017 pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia dziecka z terenu Powiatu do 

rodziny zastępczej zamieszkałej w Szczecinie oraz ponoszenia wydatków związanych  

z zapewnieniem opieki i wychowaniem dziecka (wysokość wydatków w 2017 r. – 8 344,52 zł 

netto; od 2018 r. – 7 920,00 zł netto rocznie + ewentualne świadczenia fakultatywne). 

Porozumienie obejmuje okres od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej, tj. od dnia 13 marca 2017 r., które pozostanie w rodzinie do osiągniecia 

pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż., jeżeli pozostając w rodzinie będzie 

kontynuowało naukę. 

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę Projektowanie – 

Kosztorysowanie Wykonawstwo Sieci Instalacji Sanitarnej mgr inż. Krzysztof Parys  

z Chojny na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją  

pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie”  

z oferowaną kwotą 1 968,00 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

Przewodniczący Zarządu 

              Wojciech Konarski 


