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          Druk nr 1/XXXI 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 7 września 2017 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 14 posiedzeń w dniach 1, 8, 14, 22, 29 czerwca, 6, 13, 20, 27 lipca, 

3 i 10, 17, 24, 31 sierpnia oraz 7 września 2017 r. Protokół z dnia 7 września 2017 r. nie 

został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 1 czerwca 2017 r. 

 

➢ Zarząd ustalił skład komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 

realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 408/2017 w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 

edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy nr 16/ZD/2017 z Gminą Gryfino w sprawie przekazania przez 

Gminę dotacji celowej w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy 

Armii Krajowej w Gryfinie”. 

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

udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino (w wysokości 500 000,00 zł,  

z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 412523Z,  

tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie”).  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami”. Zarząd 

podjął jednogłośnie uchwałę nr 409/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia w/w postępowania. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie porozumień z Nadleśnictwem Gryfino i Nadleśnictwem Chojna  

w sprawie uzgodnienia zasad zarządzania drogami, które będą przekazane na rzecz Skarbu 

Państwa PGL LP. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z firmą SEMPERVIRENS Dawid Zyskowski z/s w Szczecinie 

na wykonanie nadzoru przyrodniczego nad wycinką drzew w związku z realizacja zadania  

pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie” za kwotę 2 400,00 zł brutto.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 5/KM/2017 z Zenonem Staszków prowadzącym 

działalność gospodarczą ZUH „ZENEX-AJV” Zakład Ekspertyz Samochodowych  

z Goleniowa na świadczenie usług polegających na odbieraniu i demontowaniu pojazdów 

kompletnych i niekompletnych przeznaczonych przez zamawiającego do likwidacji oraz 

wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, za kwotę 370,00 zł brutto za każdy pojazd.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w wysokości 900,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Moryń – Cedynia – 

Chojna w okresie wakacyjnym. 
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➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się mian w planie 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa,  

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększa się plan wydatków na 

zadanie inwestycyjne „Urządzenie drogi dojazdowej na terenie nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego - partycypacja w kosztach” o 4 168,48 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu planu wydatków bieżących. 

➢ Po zapoznaniu się z protokołem nr 5/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej „Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o. o. z dnia 10 maja b.r., Zarząd wskazał wytyczne dla 

swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej do sposobu głosowania na kolejnym 

posiedzeniu. 

 

Na posiedzeniu 8 czerwca 2017 r. 

 

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksów do czterech 

porozumień zawartych z Powiatem Białogardzkim dot. umieszczenia dzieci w Palcówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej- Rodzina SOS 10 w Karlinie.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 410/2017 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 p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,  

w związku z oczywistą omyłką, Zarząd jednogłośnie wprowadził zmiany w ogłoszeniu, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 401/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 

25.05.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym w 2017r. 

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie w sprawie udzielania przez Dyrektora dalszego pełnomocnictwa Pani 

Ewelinie Wójcik do zarządzania jednostką pod jego nieobecność. 

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

w Gryfinie, opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz z protokołami  

nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 7/2017 i 8/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r., nr 9/2017  

z dnia 5 kwietnia 2017 r. oraz nr 10/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. o zlikwidowanie 

rzeczowych składników wyposażenia, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 

poprzez: 

• odpłatne oddanie sprzętu na złom;  

• przeprowadzenie licytacji ustnej sprzętu komputerowego (cena wyjściowa od 10,00  

do 50,00 zł za szt.; - w przypadku braku chętnych zgoda na utylizację); 

•  utylizację pozostałych środków trwałych (wyposażenia) jednostki, wykazanych  

w/w protokole. 

➢ Zarząd dokonał oceny pod względem formalno-prawnym dokumentów złożonych przez 

kandydatów na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,  

i na ich podstawie zakwalifikował 2 kandydatów do kolejnego II etapu naboru tj. rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

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

zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, nowego prawa jazdy lub 

pozwolenia do kierowania tramwajem. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Cedynia w sprawie udzielenia pomocy 
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finansowej w wysokości 1 700,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Moryń – Cedynia – 

Chojna w okresie wakacyjnym. 

➢ Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z biegłym skarbowym z listy Skarbowej ze 

Szczecina prowadzącym działalność gospodarczą pn. Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne Józef 

Gralewicz z Gryfina na wykonanie prac polegających na sporządzeniu wyceny pojazdów 

usuniętych z drogi, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 

Gryfińskiego postanowieniami Sądu Rejonowego w Gryfinie. Szacunkowa wartość usługi 

będącej przedmiotem umowy wynosi 1 200,00 zł brutto. 

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

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy (wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego),  

na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” 

wybierając ofertę firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 

974 125,52 zł brutto. 

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

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania. 

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

udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice (z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania z zakresu kultury tj. publikacji pokonferencyjnej pt. „Nadodrzańskie spotkania  

z historią 2017”). 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 411/2017 w sprawie kontroli placówki 

niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2017. 

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

oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, złożonej przez Okręg 

Polskiego Związku Wędkarskiego Szczecin Koło PZW Odra Chojna, Zarząd jednogłośnie 

uznał celowość realizacji zadania publicznego przyznając dofinansowanie w kwocie  

2 500,00 zł na „Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży - Wakacje z wędką”. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 300,00 zł X Konkursu Chemicznego 

z elementami ochrony środowiska dla uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 412/2017 w sprawie określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla absolwentów szkół prowadzonych 

przez Powiat Gryfiński. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez przesunięcie środków w wysokości 5 300,00 zł 

do zespołów szkół ponadgimnazjalnych.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu „Europejskie 

staże”. Zmniejsza się o 1 070,00 zł plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność,  

w paragrafie 4431 Różne opłaty i składki, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

na wynagrodzenia bezosobowe. Jednocześnie Zarząd pozytywnie zaopiniował zwiększenie  

o 1 024,85 zł planu dochodów jednostki z tytułu dodatnich różnic kursowych powstałych  

w związku z realizacją projektu „Europejskie staże” i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków 

jednostki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale  

750-Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa. Zwiększa się plan 
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wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 724,94 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.  

➢ Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 4 496,55 zł. 
➢  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu  

z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej plan wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę 

nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze o 11 449,42 zł.  
➢ Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie o 12 142,00 zł plan wydatków jednostki na zakup 

materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafów z grupy 

wynagrodzeń. 

➢ Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie o 2 479,00 zł planu wydatków jednostki na - 

Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, przy jednoczesnym zwiększeniu  

o tę kwotę paragrafów z grupy wynagrodzeń. 

➢ Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przenosi 

się środki w kwocie 1 777,33 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  

z paragrafu 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych do paragrafu 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie, gdzie zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu z zakresu oświaty  

i wychowania plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych 

dla nauczycieli w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o 2 891,37 zł i w rozdziale 80130 

Szkoły zawodowe o 19 778,30 zł.  

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o 84 508,13 zł planu wydatków jednostki, 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne. 

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

Czarnowie, Zarząd pozytywnie zaopiniował zwiększenie o 300 000,00 zł planu dochodów 

jednostki z tytułu odpłatności pensjonariuszy i zobowiązanych jednostek samorządu 

terytorialnego za pobyt mieszkańców. Jednocześnie pozytywnie zaopiniował zwiększenie 

planu wydatków jednostki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 413/2017 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 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2016 rok. 

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

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok. 

➢ Zarząd zapoznał się z odpowiedziami na pisma w sprawie zmiany regulacji prawnych  

dot. pracy pielęgniarek w domach pomocy społecznej. 
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Na posiedzeniu 14 czerwca 2017 r. 

 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 414/2017 w sprawie przeprowadzenia 

indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością.  
➢ Zarząd Powiatu upoważnił Pana Wojciecha Konarskiego do reprezentowania Powiatu 

Gryfińskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Sp. z o.o. w dniu 21 czerwca 2017 r. i wskazał wytyczne co do sposobu głosowania przy 

podejmowaniu uchwał. 

➢ W II etapie Zarząd przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z dwoma kandydatami  

na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie Umowy nr 19/ZD/17 z firmą Inżynieria Elektryczna Dawid Witamborski 

z/s Szczecinie na wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy systemu 

parkingowego w miejscowości Gryfino przy budynku Starostwa Powiatowego przy  

ul. 11 Listopada, za kwotę 4 920,00 zł brutto. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 25/EK/17 o wsparcie 

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Festiwal rowerowo-biegowy Sport to zdrowie”, 

realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego Ducha w Moryniu, w którym 

przedłuża się do 12 listopada 2017 r. termin realizacji zadania. 

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

jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pn. „Niepełnosprawni w pracy – program 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”.  

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy tj. firmy GEOTECHNOLOGIES 

Wiesław Szymkiewicz z/s w Stargardzie wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - gmina Cedynia, obręb Orzechów”  

z oferowaną ceną 49 400,00 zł brutto. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 

801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zwiększa się  

o 37 405,90 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja instalacji p.poż.  

w budynku szkoły i internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie”, przy jednoczesnym zmniejszeniu  

o 20 405,90 zł planu wydatków na podatek VAT oraz zmniejszeniu o 17 000,00 zł rezerwy 

ogólnej budżetu powiatu na zadania inwestycyjne. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział 

„EK” przy współpracy z Wydziałem „RI” do wystąpienia z pismem do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej o zwiększenie rezerwy finansowej w związku z koniecznością wykonania 

modernizacja instalacji ppoż. w budynku szkoły i internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie.   

 

Na posiedzeniu 22 czerwca 2017 r. 

 

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy tj. firmy GEOSIT Usługi Geodezyjno-

Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak S.C. z/s w Szczecinie wyłonionego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów stanowiących 

podstawę wpisów do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie 

EWID 2007” z oferowaną ceną 177 981,00 zł brutto zł brutto. 
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➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie wybrał ofertę firmy SUPON S.A. z/s w Szczecinie na realizację zadania 

pn.: „Modernizacja instalacji wody p.poż. w budynkach ZSP Nr 2 w Gryfinie” za kwotę 

125 914,33 zł brutto.   

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pn. „Dostosowanie istniejącej 

infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy”  

i jednocześnie wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości  

50 000,00 zł na jego realizację. 

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy tj. firmy F.B.R BRUKPOL-2 Andrzej 

Szyłow z Żabnicy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa  

i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład 

Aktywności Zawodowej” z oferowaną kwotą 5 545 247,13 zł brutto. 

➢ Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 7/KM/2017 z Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Myśliborzu na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego na linii komunikacyjnej 

Cedynia – Moryń – Chojna w okresie od 03.07.2017 r. do 31.08.2017 r. do kwoty  

13 606,27 zł brutto. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 415/2017 w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 416/2017 w sprawie ustalenia terminów przerw  

w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich.  

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 6/EK/17 o udzielenie 

dotacji celowej zawartej w dniu 11 kwietnia 2017 r. z Gminą Widuchowa z przeznaczeniem 

na realizację zadania pn. „Remont trzech zabytkowych kamienic przy ul. Grunwaldzkiej  

w Widuchowej” w którym wydłuża się termin realizacji zadania do dnia 15 listopada 2017 r.  

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą Usługi Konsultingowo-Inżynierskie 

Łukasz Szawaryński ze Szczecina na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod 

nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” za kwotę  

10 000,00 zł brutto.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD 

z Wełtynia na dostawę i montaż stalowych barier drogowych na dwóch odcinkach dróg 

powiatowych, tj. Mętno - Moryń (160mb) oraz Gądno – Bielin (30mb) za kwotę 41 820,00 zł 

brutto.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 417/2017 w sprawie zmiany Uchwały  

nr 414/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 418/2017 w sprawie wprowadzenia zmian  

do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

➢ Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie podpisał skonsolidowany bilans 

Powiatu Gryfińskiego za 2016 r. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, gdzie zmniejsza się o 5 376,00 zł rezerwę celową budżetu powiatu na realizację 
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zadań z zakresu oświaty i wychowania, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków jednostki  

na 2017 r., zgodnie z którym zwiększa się transzę w czerwcu o kwotę 4 234,00 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę niewykorzystanej transzy kwietniowej. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 

60014 Drogi publiczne powiatowe.  Zwiększa się o 250 000,00 zł plan wydatków na zadanie 

inwestycyjne „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami”, 

przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój -  Warnice”. 

➢ Na wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie 

w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 2017 r., Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zwiększenie transzy w czerwcu o 100 000,00 zł przy jednoczesnym 

zmniejszeniu transz od lipca do października po 25 000,00 zł.  

➢ 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 419/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 420/2017 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 421/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 422/2017 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 dezyderatem nr 9 Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej 

Samorządności do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy  

o regionalnych izbach obrachunkowych uchwalonym na posiedzeniu Zespołu  

8 czerwca 2017 r. 

➢ Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zakończenia umowy nr 4/KM/15 z dn. 21 maja 2015 r. w zakresie świadczenia usług 

przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu 

Gryfińskiego. 

 

Na posiedzeniu 29 czerwca 2017 r. 

 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 423/2017 w sprawie zatwierdzenia wyników 

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

w 2017 r. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem Mieszkowice w sprawie uzgodnienia 

zasad zarządzania drogami, które będą przekazane na rzecz Skarbu Państwa PGL LP 

Nadleśnictwa Mieszkowice. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę podpisanie umowy nr 14/ZK/2017 z Komendą Wojewódzką Policji  
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w Szczecinie w sprawie dofinansowania w kwocie 2 000,00 zł Komendy Powiatowej Policji  

w Gryfinie. 

➢ Zarząd jednogłośnie przesunął podjęcie decyzji w sprawie wniosku na „Modernizację 

wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – I etap”  

do czasu rozstrzygnięcia sposobu finansowania remontu przepustu na drodze w miejscowości 

Rurka, ze względu na jego zły stan techniczny. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, gdzie zmniejsza się o 50 000,00 zł rezerwę ogólną budżetu powiatu, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie,  

z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o środki na realizację projektu 

„Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do 

rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.   

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 424/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą Europejskie 

Centrum Doradcze Dariusz Klityński O/Szczecin  na sporządzenie wniosku aplikacyjnego 

wraz z studium wykonalności dla projektu planowanego do realizacji ze środków Unii 

Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa 

zawodowego pn. „Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego  

w Powiecie Gryfińskim na rynku pracy” za kwotę 24 600,00 zł brutto (płatność w dwóch 

transzach: I transza - 70% w momencie skutecznego złożenia wniosku, II transza - 30%  

po przejściu przez wniosek oceny formalnej). 

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz po 

wprowadzeniu poprawek (w zakresie obowiązków inżyniera kontraktu oraz terminu 

zakończenia realizacji umowy) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 

Zawodowej”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 425/2017 w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.  

➢ Zarząd zatwierdził pismo kierowane do przedstawiciela Powiatu Gryfińskiego  

w Radzie Nadzorczej „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., gdzie wskazał wytyczne,  

co do sposobu głosowania przy podejmowaniu decyzji na najbliższym posiedzeniu Rady 

Nadzorczej. 

➢ Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie dot. organizacji pracy PPP w Gryfinie i filii w Chojnie. 

➢ Zarząd zapoznał się z informacją p.o. Dyrektora CPOW w Chojnie w sprawie 

rozwiązania umów o pracę na mocy porozumienia stron z dwoma pracownikami jednostki. 

➢ Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wybór kandydata – Pani Elżbiety Koeller 

na stanowisko Głównego Księgowego CPOW w Chojnie. 

 

Na posiedzeniu 6 lipca 2017 r. 

 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Mieszkowice w/s udzielenia 

gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 3 000,00 zł,  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury tj. publikacji 

pokonferencyjnej pt. „Nadodrzańskie spotkania z historią 2017”. 
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➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z Gminą Gryfino w sprawie przekazania dotacji celowej  

w wysokości 500 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej  

nr 412523Z, tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie”. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 

Zakładowi Usług Melioracyjnych w Chojnie wykonania odwodnienia drogi powiatowej  

nr 1401Z Chojna-Białęgi w m. Czartoryja, za kwotę 8 860,08 zł brutto. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wybór Wykonawcy firmę Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński  

z/s w Szczecinie i wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji 

technicznej na przebudowę ulicy Krasińskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do  

ul. Wojska Polskiego, z oferowaną ceną w wysokości 84 870,00 zł brutto. 

➢ Na wniosek Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy nr 17/ZD/2017 zawartej z Gminą Moryń w sprawie 

wspólnej realizacji w 2017 r. robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy 

Moryń. Powiat zobowiązuje się przeznaczyć na realizację zadań kwotę w wysokości  

do 40 000,00 zł brutto. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 426/2017 w sprawie powołania zespołu do 

nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 

Zawodowej”.  

➢ Zarząd zapoznał się z pismem Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia 

N.M.P. w Gryfinie z dnia 28.06.2017 r. dot. dofinansowania remontu wieży kościoła. 

➢ Zarząd zapoznał się z uchwałą nr CCXXV.383.2017 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok. 

➢ Zarząd zapoznał się z informacją Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

dot. protestu w zakresie NOL-u.  

➢ Zarząd Powiatu oficjalnie podpisał umowę z firmą FBR BRUKPOL-2 Andrzej Szyłow - 

Wykonawcą robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. 

Burmistrzowie z terenu powiatu i Starosta Gryfiński podpisali porozumienie w sprawie 

wyrażenia woli na przystąpienie do Honorowego Komitetu utworzenia Zakładu Aktywności 

Zawodowej, deklarującego w ramach ekonomii społecznej współpracę z funkcjonującym 

ZAZ. 

Na posiedzeniu 13 lipca 2017 r. 

 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – przetarg 

nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz 

z dojazdami”, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy Konsorcjum lider: KOWAL 

Filip Pietrusewicz ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 1 230 540,93 zł brutto oraz  

60 miesięcznym okresem gwarancji. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 6/2017 do umowy nr PCPR.MB.0131-

01/2015 z dnia 29.12.2015 r. pomiędzy powiatem a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek 

Samarytanek Krzyża Chrystusowego z s. w Niegowie dot. zwiększenia dotacji do kwoty  

4 379 130,29 zł na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Domu 

Pomocy Społecznej w Moryniu oraz zmiany harmonogramu płatności przekazywanej dotacji. 
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➢ Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie sześciu oddziałów klas pierwszych w roku 

szkolnym 2017/2018, zgodnie z wnioskiem. 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. w dziale 801, rozdział 80120, paragraf 4270 w wysokości 

50 000,00 zł na zadanie polegające na przeprowadzeniu remontu części pokrycia dachowego 

internatu w ZSP w Chojnie. Środki pochodzić będą z rezerwy budżetu powiatu. 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 6050 w wysokości 

80 000,00 zł na zadanie polegające na wymianie kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 

w Chojnie. Środki pochodzić będą z rezerwy inwestycyjnej budżetu powiatu. 

➢ Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2017 r. w dziale 020, rozdziale 02002, paragrafie 4300 w wysokości  

2 500,00 zł na zadanie „Nadzór nad gospodarką leśną”. Środki pochodzić będą z rezerwy 

ogólnej budżetu powiatu. 

➢ Zarząd zapoznał się z protokołem posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital 

Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2017 r. i zaakceptował treść pisma 

kierowanego do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

➢ Zarząd zobowiązał Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego do przeprowadzenia 

kontroli doraźnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w celu zbadania 

terminowości rozpatrywania wniosków. 

➢ Zarząd spotkał się z Prezesem Domu Lekarskiego S.A. Dariuszem Piotrowskim. 

 

Na posiedzeniu 20 lipca 2017 r. 

 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie w trybie 

bezprzetargowym umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1  

w Chojnie z przeznaczeniem na działalność leczniczą prowadzoną przez Spółkę „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., na okres dłuższy niż 3 lata. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 427/2017 w sprawie ustalenia stawki za m2 

pomieszczeń dzierżawionych przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Chojnie, 

przy ul. Dworcowej 1 (stawka 6,00 zł netto za m2  będzie obowiązywała od dnia 1 listopada 

2017 r., do tego czasu będzie obowiązywała stawka 4,00 zł netto za m2 wynikająca z uchwały 

nr 283/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 października 2016 r. ). 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych w kwocie 10 000,00 zł Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu 

oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i podpisał umowę nr 15/ZK/2017 

w tym zakresie. 

➢ Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, po zapoznaniu się 

z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz z protokołem nr 5/2017 z dnia  

12 lipca 2017 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie używanego samochodu Skoda Fabia o nr rejestracyjnym ZGR W722  do przewozu 

uczniów i nauczycieli w ramach działań statutowych szkoły. 

➢ Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,  

po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, ekspertyzą 
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techniczną, protokołem-wnioskiem nr 11/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. oraz protokołem-

wnioskiem nr 12/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zakwalifikowanie składników majątku ruchomego wykazanych w ww. protokołach do 

kategorii majątku zużytego. 

➢ Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie od dnia 1 września 2017 r. dodatkowych 

oddziałów: 

a) oddziału klasy I w Technikum Zawodowym o kierunku technik logistyk,  

b) oddziału klasy I wielozawodowej w Branżowej Szkole I stopnia, 

c) oddziału klasy II w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do przygotowania algorytmu dla 

dyrektorów jednostek oświatowych przy sporządzaniu informacji finansowych dot. skutków 

zmian w arkuszach organizacyjnych. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500,00 zł organizacji obchodów  

5-lecia Zespołu Ludowego Macierzanka zaplanowanych na dzień 5 sierpnia 2017 r.  

w Pacholętach.  

➢ Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 

zadanie pn. „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka”. Zarząd podjął 

jednogłośnie uchwałę Nr 428/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia w/w postępowania. 

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Zakład Usługowo Produkcyjny 

IZOBUD ze Szczecina na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad 

inwestycją pn. „Modernizacja instalacji wody p.poż. w budynkach Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91” z oferowaną kwotą 2 300,00 zł 

brutto. 

➢ Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie samochodu osobowego marki Ford Focus jako pomocy 

dydaktycznej wykorzystywanej na zajęciach praktycznych podczas nauki zawodu  

pn. mechanik samochodowy i podpisał protokół w tym zakresie. 

➢ Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie o kwotę 7 146,38 zł rezerwy celowej 

budżetu powiatu na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,  

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 429/2017 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 aneksem nr 3 do umowy nr 1/DPS-Dębce/2012 na realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającym osoby 

reprezentujące stowarzyszenie. 
➢ Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 

znak: 28/2017/SZG/GB z dnia 11 lipca 2017 r. dot. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

➢ Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w sprawie zadań własnych i rządowych wynikających z ustawy z dnia  

28 września 1991 r. o lasach. 

➢ Zarząd zapoznał się z wstępną informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. 
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➢ Zarząd zapoznał się z pismem p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie znak: PCPR.ASZ.4373/110/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. dot. przeprowadzenia 

naboru kandydatów na stanowisko referenta w PCPR w Gryfinie w Ośrodku Informacji  

dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie. 

➢ Zarząd zapoznał się z pismem Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „PROMYK” w Goszkowie z dnia 17 lipca 2017 r. dot. Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 

 

Na posiedzeniu 27 lipca 2017 r. 

 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1070,00 zł brutto organizacji 

Integracyjnych Dni Sportu dla Osób Niepełnosprawnych zaplanowanych w dniach  

17-19 sierpnia 2017 r. w Widuchowej. 

➢ 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 kwotę 9 500,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 430/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – Czepino  

w m. Żabnica z podziałem na dwa etapy”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 431/2017  

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

 

Na posiedzeniu 3 i 10 sierpnia 2017 r. 

 

➢ Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie na raty zadłużenia określonego w decyzji  

nr 1/XI-KM/17 z dnia 22 lutego 2017 r. za usunięcie, przechowywanie oraz oszacowanie 

pojazdu marki Opel Vectra o nr rej. ZS 1579F, w wysokości 14 335,00 zł (28 miesięcznych 

rat po 500,00 zł i 1 rata w kwocie 335,00 zł). 

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

Publicznych, dot. wniosku Zakładu Usług Budowalnych Łukasz Nazimek z Chojny  

tj. wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze  

4 w SOSW w Chojnie”, Zarząd rozpatrzył go w części pozytywnie wyrażając zgodę  

na przelew wierzytelności – płatności wynikającej z faktury nr 4/07/2017 z dnia 12 lipca  

2017 r. na rzecz firmy faktoringowej InviPay S.A. z/s w Warszawie. 

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

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na „Opracowanie 

dokumentacji dla zadania pn. Remont i modernizacja pracowni dydaktycznych w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie” tj. firmy Inwest Projekt Habib Hamdaoui z Gryfina  

z oferowaną ceną w wysokości  12 000, 00 zł brutto (z zastrzeżeniem: przy nie dotrzymaniu 

terminu realizacji zadania - pomniejszenie wynagrodzenia o 25%; kary umowne za każdy 

dzień zwłoki). 

➢ Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd zapoznał się z informacją o braku wyrażenia zgody przez Wykonawcę  
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tj. firmę Europejskie Centrum Doradcze Dariusz Klityński O/Szczecin na zawarcie umowy 

(na warunkach przyjętych przez Zarząd na posiedzeniu 29 czerwca 2017 r.), na sporządzenie 

wniosku aplikacyjnego wraz z studium wykonalności dla projektu planowanego do realizacji 

ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 Działanie 9.8 Infrastruktura 

szkolnictwa zawodowego pn. „Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa 

zawodowego w Powiecie Gryfińskim na rynku pracy”. W związku z powyższym Zarząd 

jednogłośnie zobowiązał Wydział „RI” do ponownego wystąpienia z zapytaniem do 4 firm  

o złożenie ofert na realizację w/w zadania (również ogłoszenie na BIP). 

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

udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice (z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny 

poszkodowanej w pożarze). 

➢ Na wniosek p.o. 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne w Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, przy jednoczesnym zwiększeniu na to zadanie 

planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 432/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeznaczenie do wydzierżawienia 

na okres do 3 lat pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie tj. nr 3.1.  

o pow. 22,65 m2, nr 3.2. o pow. 17,32m2, nr 3.4. o pow. 19,72m2, z zastosowaniem stawki 

miesięcznej czynszu dzierżawnego 8,00 zł/m2 oraz 4,50 zł/m2 netto za części wspólne, przy 

zachowaniu procedur wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 433/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji 

zaliczenia do kategorii dróg gminnych - działek drogowych numer: 27/3, 31/2, położonych  

w obrębie ewidencyjnym Radostów. 

➢ Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie na raty zadłużenia określonego w decyzji nr 2/XI-

KM/17 z dnia 2 marca2017 r. za usunięcie, przechowywanie oraz oszacowanie pojazdu marki 

BMW o nr rej. ZMY 4U44, w wysokości 15 388,00 zł (51 miesięcznych rat po 300,00 zł  

i 1 rata w kwocie 88,00 zł). 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 434/2017 w sprawie określenia trybu  

i szczegółowych zasad przyznawania Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do zamieszczenia w prasie lokalnej 

ogłoszenia o zamianie regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję 

Powiatu. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 435/2017 w sprawie przyznania dodatku 

funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Gryfiński.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 436/2017 w sprawie zmiany uchwały  

Nr 357/2017Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 437/2017 w sprawie zmiany uchwały  

Nr 358/2017Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r.  

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Modernizacja instalacji 

sygnalizacji p.poż w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie 
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zobowiązał Wydział „RI” do jego uzupełnienia w zakresie jakości proponowanych 

materiałów wykonawczych, centrali alarmowej i czujek współpracujących.  

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

Zarząd większością głosów zatwierdził wybór Wykonawcy tj. Lider konsorcjum POI 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji z/s w Stargardzie wyłonionego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia  pn. Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 

Zawodowej” z oferowaną ceną 72 324,00 zł brutto. 

➢ Po zapoznaniu się z informacją dot. podstawowego zakresu rozbudowy Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedstawioną koncepcję  

i zobowiązał wydział „RI” do wystąpienia do firmy CLIMAMEDIC w celu przedstawienia 

ceny wykonania inwestycji w dwóch wariantach:  

• przedstawionym przez firmę zakresie; 

• z poszerzeniem bryły budynku o dodatkowe moduły, co pozwoli na powiększenie 

powierzchni szpitala. Klatka schodowa oraz winda powinny być doprowadzone do 

poziomu poddasza (starego szpitala) w celu wykonania drogi ewakuacyjnej z tego 

poziomu budynku. Dodatkowo Zarząd zwrócił się o przedstawienie osobnej oferty 

cenowej na wykonanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem dojazdu i placu 

manewrowego dla samochodu straży pożarnej lub objazdu kompleksu budynków. 

➢ W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie wybrana została Pani Julia Porwit, zamieszkała w Gryfinie. 

Pani Julia Porwit spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko, 

zaprezentowała wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Zarządowi Powiatu  

w Gryfinie na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wysoko ocenić jej 

kwalifikacje. Uzyskała najwyższą punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na 

stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 438/2017 w sprawie rozwiązania umowy o pracę 

z Panią Agatą Miłek Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 439/2017 w sprawie zatrudnienia Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 440/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

➢ Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu w sprawie sporządzenia sprawozdań 

finansowych, sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych oraz 

przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i kierowników powiatowych jednostek budżetowych, 

Zarząd jednogłośnie skierował pismo do kierowników jednostek przypominające o zasadach 

zaciągania zobowiązań w 2017 r. oraz zobowiązał Referat Kontroli  i Audytu Wewnętrznego 

do podjęcia kroków w związku z przesłankami naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

przez niektóre jednostki budżetowe.   

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 441/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

 

Na posiedzeniu 17 sierpnia 2017 r. 

 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych 
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na terenie gminy Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 2 części”. Zarząd podjął 

jednogłośnie uchwałę nr 442/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej  

do przeprowadzenia w/w postępowania. 

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

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

S.A. z/s w Wrocławiu na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami na 

potrzeby projektu „Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego  

w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy”,(RPOWZ 2014-2020 w ramach Działania  

9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego) za kwotę 6 765,00 złotych brutto.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia 

„Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju, jednogłośnie wyrażając zgodę na wykonanie prac  

na terenie parku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, na które istnieje możliwość 

dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 2017 r., zgodnie  

z którym zwiększa się transzę w grudniu o kwotę 76 257,19 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu niewykorzystanych transz: kwietniowej o 3 187,00 zł, majowej o 13 070, 19 zł  

i czerwcowej o kwotę 60 000,00 zł. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty  

i wychowania w kwocie 22 356,22 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej  

i nagród jubileuszowych dla pracowników szkoły.  

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

w Gryfinie oraz opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę  

w harmonogramie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie 

zwiększa się transzę w listopadzie o kwotę 10 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu  

o tę kwotę niewykorzystanej transzy czerwcowej.  

 

Na posiedzeniu 24 sierpnia 2017 r. 

 
 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Volkswagen Passat  

o numerze rej. ZGR 29JT dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jako pomocy 

dydaktycznej wykorzystywanej na zajęciach praktycznych. 

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

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

System S.C z/s w Mierzynie na wykonanie zadania pn. „Modernizacja instalacji sygnalizacji 

p.poż w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” za kwotę 64 700,00 złotych brutto.  

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.  

ze Stargardu na zadanie pn. „Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia 

nawierzchni drogi powiatowej Daleszewo-Czepino” za kwotę 61 377,00 zł brutto.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po zapoznaniu się z propozycją 

komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

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

przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka”, Zarząd jednogłośnie unieważnił postępowanie 

przetargowe na podstawie art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ 

cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
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➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 443/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 

prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w szkołach 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 444/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Sekretarzowi Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania 

w kwocie 14 504,28 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników 

szkoły. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania 

w kwocie 24 583,62 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 

pracowników szkoły. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 2017 r., zgodnie  

z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w kwietniu o 24 618,83 zł i w czerwcu  

o 8 224,85 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w sierpniu o 24 618,83 zł  

i we wrześniu o 8 224,85 zł.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, gdzie zmniejsza się rezerwę celową budżetu powiatu na zadania z zakresu 

pomocy społecznej o 5 758,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 

pracowników Domu (zwiększenie plan wydatków jednostki o 5 758,50 zł oraz zwiększenie  

o tę kwotę transzy we wrześniu). 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 445/2017 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 446/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 447/2017 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 po omówieniu, przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 

za I półrocze 2017 r. Przedmiotowa informacja, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym 

oraz ustawą o finansach publicznych zostanie przekazana Radnym Powiatu Gryfińskiego. 

 

Na posiedzeniu 31 sierpnia 2017 r. 
 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zlecenie firmie „WIMED” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy 

znaków drogowych wraz z uchwytami do montażu dla potrzeb oznakowania pionowego dróg 

powiatowych za kwotę 10 759,22 zł brutto.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński  

z siedzibą w Szczecinie na wykonanie adaptacji i aktualizacji dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Golice – Stara Rudnica, w oparciu  

o założenia Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata  

2016-2019, za kwotę 9 840,00 zł brutto.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po zapoznaniu się z propozycją 

komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – Czepino w m. Żabnica  
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z podziałem na dwa etapy”, Zarząd jednogłośnie unieważnił postępowanie przetargowe na 

podstawie art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół konieczności wykonania robót zamiennych podczas 

inwestycji pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4  

w SOSW w Chojnie” oraz podpisał aneks nr 1 do umowy nr 05/RI/17 zawartej w dniu 

25.04.2017 r. z Wykonawcą - Zakład Usług Budowalnych Łukasz Nazimek z Chojny,  

w którym przedłuża się do 31.10.2017 r. termin wykonania zamówienia. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu 

„Europejskie staże”. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o 521,71 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług 

pozostałych. 

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

(dot. realizacji projektu w ramach programu Erasmus+) w sprawie zmiany planu finansowego 

jednostki na 2017 r. oraz opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie postanowił 

zmniejszyć o 4 697,26 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na 

realizację projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków 

jednostki o 4 176,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z realizacją projektów w ramach Polsko 

- Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się rezerwę celową budżetu 

powiatu na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o 7 765,68 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi w placówce. 

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

Czarnowie w sprawie zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu wydatków 

jednostki na 2017 r. oraz opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zwiększenie o 130 000,00 zł planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie  w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,  

z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego 

za pobyt mieszkańców. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę, w tym samym dziale  

i rozdziale plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. w dyspozycji 

Wydziału „FK”. 

Jednocześnie (ze względu na to, iż nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora), Zarząd 

zobowiązał Dyrektorowa do powtórnego przeanalizowania planowego przeznaczenia 

środków (wynagrodzenia) pod kątem:  

1) skutków finansowych na 2018 r. zarówno wynagrodzeń i pochodnych jak i wydatków 

rzeczowych; 

2) standaryzacji zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego;  

3) uwzględnienia w 2018 r. zwiększonych kosztów wyżywienia (pismo dyrektora DPS, 

znak: DPS.DK.0602.43.2017 z dnia 25 lipca 2017 r.); 

oraz do przedstawienia Zarządowi propozycji rozdysponowania kwoty 130 000,00 zł  

z uwzględnieniem w/w wskazań.  

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

i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
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Powiatowego w Gryfinie. Zmniejsza się o 1 400,00 zł plan wydatków w dziale 754-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przy jednoczesnym zwiększeniu 

planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 

publicznego w ramach współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 

2017 rok z zakresu kultury fizycznej pn. „Narodowy Bieg Niepodległości” (II edycja). 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 448/2017 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 


