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          Druk nr 1/XXXIV 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 12 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r.  

Zarząd Powiatu w Gryfinie odbył 4 posiedzenia w dniach 12, 19, 26 października oraz  

9 i 14 listopada 2017 r. Protokół z dnia 9 i 14 listopada 2017 r. (jedno posiedzenie) nie został 

jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 12 października 2017 r. 

 

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

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków budżetowych 

jednostki poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 6 861,00 zł  

w związku z realizacją projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014-2020”. 

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

po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – tj. firmy 

Zakładu Usług Budowalnych Łukasz Nazimek z Chojny na zadanie „Remont elewacji 

budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie” za kwotę 37 933,74 zł brutto i podpisał 

umowę w tym zakresie. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,  

po zapoznaniu się ze zbiorczym zestawieniem wniosków złożonych o udzielenie dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych  

do finansowania, spełanijących wymogi formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego 

przychodów i wydatków na 2018 r., Zarząd jednogłośnie zatwierdził propozycje zadań oraz 

wysokości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej w 2018 r. 

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

stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

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

stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej  

w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
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➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, gdzie zmniejsza się o 3 670,22 zł rezerwę celową budżetu 

powiatu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 

jubileuszowej dla nauczyciela Ośrodka. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie, gdzie zmniejsza się o 6 436,46 zł rezerwę celową budżetu powiatu na zadania  

z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych dla pracowników jednostki. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, gdzie zmniejsza się o 17 896,73 zł rezerwę celową budżetu powiatu na zadania  

z zakresu oświaty i wychowania, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych  

dla pracowników jednostki. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie zmniejsza się o 26 423,14 zł rezerwę celową budżetu powiatu na zadania  

z zakresu oświaty i wychowania, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych  

i odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki. 

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zmniejsza się plan o 18 000,00 zł w dziale 700-

Gospodarka mieszkaniowa, oraz o 20 000,00 zł w dziale 851-Ochrona zdrowia, przy 

jednoczesnym zwiększeniu o 38 000,00 zł planu wydatków w dziale 750-Administracja 

publiczna.  

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

i Turystyki, gdzie zmniejsza się o 35 769,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostek oświatowych: 

a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 9 333,00 zł, 

b) Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 7 772,00zł, 

c) Zespołu Szkól Specjalnych w Nowym Czarnowie o 6 222,00 zł, 

d) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 6 224,00 zł, 

e) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 6 218,00 zł; 

w związku z przyznaniem nagród Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 470/2017 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 471/2017 w sprawie powołania komisji doraźnej 

ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 

Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  

z Dniem Wszystkich Świętych. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 472/2017 w sprawie określenia zasad dzierżawy 

miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem  

na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej przebudowy chodnika  
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w ciągu ul. Wiśniowej w Moryniu. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe do kwoty 

25 000,00 zł brutto. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu wniosku firmy 

STRABAG Sp. z o.o., Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę do dnia 31 października 

2017 r. terminu zakończenia umowy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii 

Krajowej w Gryfinie” i podpisał Aneks nr 1 w tym zakresie. 

➢ Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Zachodniopomorskiego  

dot. przeprowadzonej kontroli w zakresie sposobu realizacji przez powiat gryfiński zadań 

związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawowaniem nad 

nimi kontroli zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz zagadnienia zawarte w piśmie Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. 

➢ Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

dot. pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę alejek parkowych wraz z budową 

nowego odcinka alejki parkowej oraz montażem altany - punktu obserwacji przyrody, 

montażem tablic edukacyjnych i osłon na drzewa w parku przy Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku - Zdroju. 

 

Na posiedzeniu 19 października 2017 r. 

 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zlecenie firmie Zakład Usług Melioracyjnych z siedzibą w Chojnie wykonania 

poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1374Z Baniewice – Chojna w m. Rurka 

za kwotę 10 240,08 zł brutto.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zawieszenie do dnia 15 grudnia 2017 r. działań zespołu powołanego  

do przeprowadzenia postępowania w celu usunięcia odpadów z samochodu ciężarowego 

znajdującego się parkingu strzeżonym w Gardnie. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd rozpatrzył go pozytywnie jednogłośnie nie wyrażając zgody  

na przekazanie części nieruchomości drogowej oznaczonej nr działki 406/2, położonej  

w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego,  

na rzecz osoby fizycznej. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na poddzierżawę pomieszczeń  

w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o. o. na rzecz 

firmy SONIDO Aparaty Słuchowe. 

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

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o 5 osób liczby uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie. 

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

Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się o 100 000,00 zł plan dochodów Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z tytułu odpłatności pensjonariuszy i zobowiązanych 

jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej  

w Moryniu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, które zostaną przekazane  

w formie dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr  Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Niegowie prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 7/2017 do umowy  

nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego 

zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek 
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Samarytanek Krzyża Chrystusowego z/s w Niegowie w związku ze zmianami wynikającymi 

ze zmiany harmonogramu płatności przekazywanej dotacji. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 473/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie powiatu gryfińskiego. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 474/2017 w sprawie udzielenie dotacji celowych 

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu gryfińskiego. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, gdzie zmniejsza się o 4 080,40 zł rezerwę celową budżetu 

powiatu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 

jubileuszowej dla nauczyciela Ośrodka. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się o 800,00 zł plan dochodów i wydatków,  

w związku z realizacją w ramach współpracy polsko - niemieckiej projektu pn. „Sprytne ręce 

są sprawniejsze”. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy. W związku  

z oszczędnościami w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie  

18 000,00 zł, przeznacza się te środki na składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup energii. 

➢ Na wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

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

zleconych w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększa się plan wydatków  

na zakup materiałów i wyposażenia o 11 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o 11 000,00 zł 

oraz na dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariusza o 1 548,00 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu paragrafów dotyczących wynagrodzeń o 23 548,00 zł. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na dokonanie zmian poprzez zmniejszenie dochodów w dziale 600 rozdziale 60014  

o kwotę 30 000,00 zł z zadania „Roboty drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój” - pomoc 

finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz zwiększenie dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 

o kwotę 8 200,57 zł na zadanie „Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa 

chodników modernizacja nawierzchni)” – pomoc finansowa Gminy Mieszkowice. 

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050  

o 30 000,00 zł na zadaniu „Roboty drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój” – pomoc finansowa 

Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz w dziele 600 rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł na 

zadaniu „Roboty drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój” – środki własne. Zwiększa się plan 

wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 §6050 o kwotę 38 200,57 zł, na zadaniu 

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

zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o 8 200,57 zł na zadaniu 

„Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników modernizacja 

nawierzchni)” – środki własne i zwiększa się plan dochodów w dziale 600 rozdziale 60014  

§ 6050 o 8 200,57 zł dla zadania „Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa 

chodników modernizacja nawierzchni)” – środki z pomocy finansowej Gminy Mieszkowice. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 475/2017 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 
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uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-

2039. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na jednorazowe zwiększenie limitu dziennych 

wydatków opłacanych kartą płatniczą na kwotę 10 000,00 zł w celu zakupu biletów 

lotniczych. 

➢ Zarząd zapoznał się z pismem p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie, znak: CPOW.CH.GR.8230.945.10.2017 z dnia 13 października 

2017 r. w/s zawarcia umowy o pracę z nowym pracownikiem, na stanowisku kucharki  

w pełnym wymiarze, do którego nie wniósł uwag.   

 

Na posiedzeniu 26 października 2017 r. 

 

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

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na zawarcie umowy dzierżawy 

z firmą Konica Minolta z/s w Szczecinie urządzenia wielofunkcyjnego BIZHUB 308,  

na okres 60 miesięcy. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 486/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy 

Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 

➢ Po zapoznaniu się z uzupełnieniem do wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na ustalenie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na mienie Województwa 

Zachodniopomorskiego nieruchomości Powiatu Gryfińskiego. Wysokość odszkodowania 

powinna odpowiadać wartościom nieruchomości określonym przez rzeczoznawcę 

majątkowego w operatach szacunkowych. 

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty: aneksu  

nr 10 do umowy dzierżawy, aneksu nr 4 do umowy sprzedaży udziałów i umowy trójstronnej, 

związanych z kontynuacją inwestycji budowlanej szpitala, przy ul. Parkowej 5. Pisma  

w zakresie akceptacji w/w projektów zostały wystosowane do Prezesa Zarządu „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz do Prezesa Zarządu „Dom Lekarski” S.A. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 476/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (dot. udziału szkoły  

w pilotażowym programie wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych). 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 10/EK/17 o udzielenie 

dotacji celowej zawartej w dniu 3 kwietnia 2017 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego 

Ducha w Moryniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja epitafium „Hans 

von Scheonbeck” w kościele pw. Świętego Ducha w Moryniu”, w którym wydłuża się termin 

realizacji zadania do dnia 30 listopada 2017 r. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 7/EK/17 o udzielenie 

dotacji celowej zawartej w dniu 3 kwietnia 2017 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki 

Bożej Królowej Pokoju w Siekierkach z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych oraz wymiana drzwi w kościele  

pw. NSPJ w Starej Rudnicy”, w którym wydłuża się termin realizacji zadania do dnia  

8 grudnia 2017 r. 
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➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 477/2017 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Krąży, krąży złoty pieniądz”. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 478/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (dot. projektu pn. „Krąży, 

krąży złoty pieniądz”, realizowanego w ramach projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 

wspieranych przez Narodowy Bank Polski). 

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

jednogłośnie przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego 

w roku szkolnym 2016/2017. 

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

z protokołem Nr KM.7135.10.2017.UP z dnia 19 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 76VF, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację 

demontażu pojazdów.  

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

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb 

Piaseczno, gmina Banie”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 

Wykonawcy tj. firmy GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard 

Pasternak S.C. z/s w Szczecinie z oferowaną ceną 209 961,00 zł brutto.  

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostosowanie BDOT500 do zgodności  

z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz 

mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę  

Nr 479/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  

w/w postępowania. 

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

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz  

po wprowadzeniu poprawek Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn. „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz  

na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 480/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej 

do przeprowadzenia w/w postępowania.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 481/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

gryfińskiego w roku 2018. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 

zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia w rozdziale 75020 pomiędzy paragrafami kwoty 

67 752,88 zł. 

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na 2017 r. 
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poprzez przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej środków 

finansowych w łącznej wysokości 19 296,55 zł. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  

na 2017 r. poprzez zwiększenie transzy w październiku o 28 034,16 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu niewykorzystanych transz w sierpniu o 24 817,62 zł i we wrześniu  

o 3 216,54 zł.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 482/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 483/2017 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 484/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 485/2017 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 pismem PFRON Oddział Zachodniopomorski z dnia 18.10.2017 r. 

dot. programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

              Wojciech Konarski 


