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          Druk nr 1/XXXII 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 7 września 2017 r. do dnia 12 października 2017 r. 

Zarząd Powiatu w Gryfinie odbył 6 posiedzeń w dniach 7, 14, 21 i 28 września oraz  

5 i 12 października 2017 r. Protokół z dnia 12 października 2017 r. nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 7 września 2017 r. 

 

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy EMPLAN Michał Zamolski 

Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych z Gryfina na wykonanie opracowania 

dokumentacji instalacji elektryczno-logistycznej dla zadania pn. „Remont i modernizacja 

pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” za kwotę 

3 500,00 złotych brutto.  

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

określenia zadania, na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 2/410/PCPR/17 pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

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

rodzinie. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 11/2017 pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Powiatem Wałeckim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 

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

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 12/2017 pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Powiatem Wałeckim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 

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

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

udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie  

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu 

gryfińskiego. Jednocześnie Zarząd pozytywnie zaopiniował zmianę w planie finansowym 

wydatków na 2017 r. w kwocie 30 000,00 zł, która zostanie przedstawiona Radzie  

w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2017 r.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 

edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

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

i Turystki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowania organizacji 

Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w wysokości 3 000,00 zł. 

➢ Na wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków 
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poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 87 000,00 zł w związku z obowiązkiem 

wypłaty nadgodzin dla funkcjonariuszy za I półrocze 2017 r. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

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

z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 4 296,43 zł, z przeznaczeniem na 

wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

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

realizację zadań z zakresu związanego z rodziną w kwocie 7 524,00 zł, z przeznaczeniem na 

wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

zgodnie z którym dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2017 r. poprzez przesunięcie 

kwoty 15 000,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z budową ścieżki rowerowej 

Gryfino-Szczawno. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 450/2017 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 przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

2018 rok. 

  

Na posiedzeniu 14 września 2017 r. 

 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie, gdzie zmniejsza się rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań  

z zakresu oświaty i wychowania o 38 983,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji zatrudnionych  

w jednostce. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie zwiększa się o 450,00 zł plan dochodów w dziale 801-Oświata  

i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, z tytułu opłat i kosztów sądowych, 

przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka 

wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, w paragrafie 0830 Wpływy  

z usług oraz zwiększa się o 316,54 zł plan dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata  

i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z tytułu zwrotu przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną środków na zakupione przez szkołę materiały do przeprowadzenia 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planu finansowego jednostki, poprzez 

rozwiązanie rezerwy celowej w wysokości 21 526,86 i przeznaczenie na zwiększenie 

wydatków SOSW.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w sprawie przesunięcia między działami kwoty 36 563,00 zł. 

Proponowane zmiany zostaną przedstawione w projekcie uchwały Rady Powiatu na kolejną 

sesję (XXXII sesja RP).  
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➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transze we wrześniu  

o 20 000,00 zł i w listopadzie o 14 995,99 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

niewykorzystanej transzy w sierpniu o 34 995,99 zł. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków 

jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zmiany dotyczą przesunięć między 

rozdziałami oraz paragrafów z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej 

wysokości 19 090,35 zł.  

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

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków poprzez przesunięcie 

pomiędzy paragrafami kwoty 1 707,00 zł w związku z obowiązkiem wypłaty nagród 

uznaniowych dla funkcjonariuszy. 

➢ Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie wyrażenia 

zgody na finansowanie wkładu własnego w latach 2018 - 2019 w związku z przystąpieniem 

szkoły do realizacji projektu pt.: „Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro” Zarząd rozpatrzył 

łącznie z wnioskiem na druku nr 10/139. W związku z tym Zarząd jednogłośnie uznał go za 

bezprzedmiotowy. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 451/2017 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 

zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 452/2017 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro!”. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 453/2017 w sprawie określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych 

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

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. poprzez przesunięcie środków w wysokości  

5 400,00 zł do zespołów szkół ponadgimnazjalnych. 

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

i Turystki, jednogłośnie wyrażając zgodę na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do 

Rządowego programu – „Aktywna tablica” oraz na zabezpieczenie wkładu własnego  

w związku z jego realizacją w wysokości 6 878,20 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 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 

zmienia się do 4 listopada 2017 r. termin realizacji zadania. 

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

i Turystyki, dot. wniosku stowarzyszenia Związku Sybiraków ICH RODZIN i Sympatyków 

Pomorza Zachodniego im. Św. Rafała Kalinowskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

częściowe dofinansowanie w kwocie 1 700,00 zł udziału w obchodach XIV Światowych Dni 

Sybiraków.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 454/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej 

jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowe Górnym oraz wyraził zgodę na 

podpisanie umowy w tym zakresie. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, jednogłośnie wyrażając zgodę na zmniejszenie planu wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na zadanie „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
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budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu”, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,  

z przeznaczeniem na zakup rolet wewnętrznych do pomieszczeń filii w Chojnie w wysokości 

7 000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na realizację w/w zadania (zakup rolet) samodzielnie przez 

Poradnię.  

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół konieczności wykonania robót dodatkowych 

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

w Chojnie” oraz wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Zakład 

Usług Budowalnych Łukasz Nazimek na roboty dodatkowe tj. drenaż opaskowy i zmianę 

terminu płatności. Kwota umowy dla przedmiotowego zadania zwiększy się o 5 817,67 zł 

brutto. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 600-Transport i łączność. Zmniejsza 

się plan wydatków na zadania 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)” o 62 427,58 zł przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne: „Roboty drogowe  

w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)”  o 46 025,83 zł   

i „Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja 

nawierzchni” o 16 401,75 zł.  

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

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie pn. „Modernizację odcinka drogi 

powiatowej nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice o długości około 270mb.”, wybierając ofertę 

firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Myśliborzu za kwotę 127 406,71 zł brutto  

i podpisał umowę w tym zakresie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 455/2017 w sprawie wyrażenia opinii  

o pozbawieniu dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych na terenie 

powiatu stargardzkiego. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przygotowanie do sprzedaży części 

nieruchomości drogowej oznaczonej numerem działki 84 położonej w obrębie ewidencyjnym 

Radziszewo 1, gmina Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, w celu 

wydzielenia z niej części przeznaczonej do zbycia, a następnie określenia jej wartości  

w formie operatu szacunkowego. 

➢ Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 7 września 

2017 r. dot. przeprowadzonej kontroli kosztów i prawidłowości funkcjonowania Zarządu 

Powiatu za I półrocze 2017 r. 
➢ Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie przez Rent Estate  Sp. z o.o.  

z/s w Szczecinie zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Sprzymierzonych 5a  

w Gryfinie. 

 
Na posiedzeniu 21 września 2017 r. 

 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia nr 3/410/PCPR/17 między Powiatem 

Gryfińskim a Powiatem Myśliborskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

spokrewnionej oraz warunków jego pobytu, wysokości wydatków na jego opiekę  

i wychowanie w tej rodzinie. 

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

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy  



 5 

nr 24/EK/17 z dnia 22.05.2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

„Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki, w którym zmienia się program wydarzenia oraz 

występujących kosztów, które nie powodują zmian w zakresie całkowitego kosztu realizacji 

ww. zadania.  

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

oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożonej przez 

Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł realizacji zadania publicznego pn. „Narodowy Bieg 

Niepodległości”, który odbędzie się 11 listopada br. w Moryniu.  

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

wniosku Zarządu Powiatowego Ligii Obrony Kraju w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na dofinansowanie w kwocie 200,00 zł organizacji Wojewódzkich Integracyjnych 

Zawodów Latawcowych. 

➢ 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 chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie 

gminy Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 2 części”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na 

powyższe zadanie wybór Wykonawców tj.  

- na część I (gmina Mieszkowice) - Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD”  

z/s w Trzcińsku-Zdroju za kwotę 188 995,04 zł brutto. 

- na część II (gmina Cedynia) - firma DANKOM Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola za 

kwotę 246 025,83 zł brutto. 

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

Zarząd jednogłośnie zaakceptował protokół konieczności wykonania robót zamiennych dla 

inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy  

ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. Roboty zamienne dot. 

zamiany iniekcji na ścianach zewnętrznych budynku na tynk renowacyjny, zamiany rodzaju 

styropianu docieplenia fundamentów oraz pozostawienia starej papy na dachu budynku, która 

będzie pełniła funkcję paroizolacji. 

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

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie środków finansowych  

w kwocie 13 833,81 zł z działu 801, rozdział 80130 § 4300 Zakup usług pozostałych na  

§ 4270 Zakup usług remontowych. Jednocześnie, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 

zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie pn. „Remont dachu budynku internatu przy ZSP  

w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5” wybierając ofertę firmy Bogusław Szydłowski  

z siedzibą w Krakowie za kwotę 63 833,81 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie.   

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz po 

wprowadzeniu poprawek (w zakresie podzielenia zadania na etapy i możliwości rozwiązania 

umowy z wykonawcą po I etapie - w przypadku nie uzyskania dotacji) Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Budowa rurociągu melioracji wodnych 

szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora 

Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia. Etap I – prace 

melioracyjne”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 456/2017 w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował porządek obrad 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka  

z o.o. wraz z projektami uchwał, gdzie wskazał wytyczne, co do sposobu głosowania przy 
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podejmowaniu decyzji na tymże posiedzeniu. Jednocześnie Zarząd upoważnił Wojciecha 

Konarskiego do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników, które odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

jednogłośnie wyrażając zgodę na podpisanie Aneksu do umowy nr 16/ZK/2017 o udzielenia 

dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowe Górnym, w którym 

uszczegóławia się sposób rozliczenia przedmiotowej dotacji.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie, gdzie zmniejsza się rezerwę celową budżetu powiatu z zakresu edukacyjnej 

opieki wychowawczej o kwotę 14 628,42 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych dla nauczycieli zatrudnionych w PPP. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

gdzie pozytywnie opiniuje się zmianę do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego plan 

dochodów i wydatków w kwocie 40 000,00 zł oraz dokonuje się zmian w rozdziale 60014 - 

Drogi publiczne powiatowe w łącznej kwocie 55 000,00 zł. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planu finansowego jednostki, poprzez 

rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 10 200,00 zł przeznaczeniem na wyposażenie sali 

gimnastycznej w SOSW.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę  

48 000,00 zł, w drodze przeniesień wydatków z innych zadań.   

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 

2017 r. z tytułu realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” w wysokości 106 058,55 zł. 

➢ Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu skierował pismo do 

naczelników wydziałów, kierowników referatów i biur Starostwa Powiatowego a także do 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, powiatowych służb i straży  

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych zgodnie z wytycznymi Zarządu do 

opracowania budżetu Powiatu na 2018 r.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 457/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 458/2017 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 459/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

 

Na posiedzeniu 28 września 2017 r. 

 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy nr 29/ZD/17 z firmą - Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk  

z/s w Gryfinie na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji realizowanej ze środków 

RPO tj. „Przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie” za kwotę 60 024,00 zł brutto. Jednocześnie 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do przedawnienia na koniec listopada 

informacji o postępie prac dot. realizacji ww. zadania. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z Gminą Cedynia w sprawie realizacji w 2017 roku robót 

drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Cedynia. Powiat przekaże na ten cel 

środki finansowe do kwoty 146 025,83 zł brutto.  
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➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania. 

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

ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego  

z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia,  

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów  

i budynków – obręb Piaseczno, gmina Banie”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę  

Nr 460/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  

w/w postępowania. 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy nr 26827/2016/OD3/ZR1 z ENEA 

Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin o przyłączenie do sieci Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Gryfinie, znajdującego się w budynku przy ul. Łużyckiej 91. 

➢  Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, po zapoznaniu 

się z orzeczeniem Nr 639/2016/2017 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne ucznia klasy IV Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w wymiarze 8 godzin tygodniowo od 01.10.2017 r. do 22.06.2018 r.  

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

się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na wsparcie finansowe w kwocie 2 500,00 zł organizowanego w dniu 27 października 2017 r. 

XVI Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE w Widuchowej.  

➢ Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy  

ul. Dworcowej 1 w Chojnie (dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie). 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 461/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, których przedmiotem jest część tej samej 

nieruchomości (dot. nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie ZSP w Chojnie). 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych w dziale 

852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Zmniejsza się plan wydatków o 800,00 zł na zakup usług pozostałych, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie 

psychologa klinicznego, który przeprowadzi szkolenie nt. „Kontakt pracownika socjalnego  

z petentem suicydalnym funkcjonującym w rodzinie dotkniętej przemocą”. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801-

Oświata i wychowanie i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. Przenosi się środki 

na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z rozdziału 80111 Gimnazja specjalne 

do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 950,37 zł. W rozdziale 85403 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zmniejsza się plan wydatków o 300,00 zł na zakup 

usług pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe (umowa o dzieło na wykonanie okresowego badania stanu technicznego 

budynków). 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, gdzie zmniejsza się rezerwę celową budżetu powiatu z zakresu pomocy 

społecznej o 11 109,44 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 

pracownika Domu. 
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➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, gdzie dokonuje się 

zmian w planie wydatków w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi 

publiczne powiatowe, finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Zwiększa się o 30 000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu o 15 000,00 zł planu wydatków na inwestycję: Odwodnienie drogi powiatowej 

na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” oraz  

o 15 000,00 zł na inwestycję: Odwodnienie drogi powiatowej na zadaniu „Przebudowa drogi 

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

➢  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 462/2017 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 pismem Dyrektora ZSP w Chojnie informującym  

o zaakceptowaniu do realizacji projektu pt. „Struggle Against Violent Extremins” złożonego 

przez Konya II Men Turcja w ramach programu Erasmus+. 

➢ Zarząd zapoznał się z pismem NFZ /O w Szczecinie dot. obszarów zabezpieczenia nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

➢ Zarząd zapoznał się z opinią prawną dot. aktualizacji renty opłacanej przez Powiat 

Gryfiński. 

➢ Zarząd zapoznał się z opinią prawną dot. stanu przebiegu współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z firmą Budimex przy realizacji umowy nr 14/ZD/16 z dnia 26.04.2016 r. oraz 

informacją dot. odwołania do NSA w/s kaskadowego przekazywania dróg.  

 

Na posiedzeniu 5 października 2017 r. 

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

z protokołem Nr KM.7135.63.2016.UP z dnia 2 października 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. ZGR 76RG, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację 

demontażu pojazdów.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 463/2017 w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym DROGBUD  

z Wełtynia na wykonanie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1399Z Moryń – 

Orzechów za kwotę 60 024,00 zł brutto. 

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

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 – 

2018. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 464/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie” (dot. realizacji projektu 

pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych”). 

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

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania wkładu 

własnego w wysokości 12 000,00 zł do zakupu przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  
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z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie samochodu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie. 

Środki będą pochodziły z 3% środków PFRON przeznaczonych na pokrycie rocznych 

kosztów działalności WTZ, które można wykorzystać na wyposażenie. 

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

rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie  

pn. „Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie”, wybierając ofertę 

firmy CALESCO S.A. z/s w Szczecinie za kwotę 67 650,00 zł brutto i podpisał umowę w tym 

zakresie.  

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

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

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

w SOSW w Chojnie”, Zarząd rozpatrzył go pozytywnie wyrażając zgodę na przelew 

wierzytelności – płatności wynikającej z faktury nr 03/09/2017 z dnia 18 września 2017 r. na 

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

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

Zarząd jednogłośnie zaakceptował protokoły konieczności nr 2, 3 i 4 wykonania robót 

zamiennych dla inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy  

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

dot. zamiany okien z drewnianych na plastikowe, zmiany sposobu wykonania podjazdu  

i schodów oraz demontażu ławy kablowej. 

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

oraz orzeczeniem Nr 1/2017/2018/Ch o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy II LO 

w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 9 października 2017 r. do dnia 5 stycznia 2018 r.  

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

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość nagrody Starosty Gryfińskiego dla 

dyrektorów i nauczycieli oraz zatwierdził listy osób, którym przyznano nagrody Starosty 

Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 29 900,00 zł.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 465/2017 w sprawie powołania kapituły 

konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu”. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 466/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 467/2017 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. Polsko-Niemieckie warsztaty techniczne: „Sprytne ręce są sprawniejsze”. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 468/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie (dot. projektu  

pn. Polsko-Niemieckie warsztaty techniczne: „Sprytne ręce są sprawniejsze”). 

➢ 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, gdzie zmniejsza się o 20 000,00 zł plan wydatków na 

zadania 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)”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

na zadania inwestycyjne „Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg 

powiatowych na terenie gmin”. 

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 r.  

z tytułu realizacji projektu pt. „Struggle Against Violent Extremins”, złożonego przez Konya 

II Men Turcja w ramach programu Erasmus+ w wysokości 121 212,86 zł. 
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➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie, gdzie zmniejsza się o 10 000,00 zł rezerwę celową budżetu 

powiatu z zakresu rodziny, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku wychowankom 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 469/2017 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 uchwałą RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji 

o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej. 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

              Wojciech Konarski 


