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          Druk nr 1/XXXV 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 9 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 4 posiedzenia w dniach 9 i 14 (jedno posiedzenie) 23 i 30 listopada 

2017 r. oraz 7 grudnia 2017 r. Protokół z dnia 7 grudnia 2017 r. nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 9 i 14 listopada 2017 r. 

 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 487/2017 w sprawie naboru kandydatów  

na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2018 r.  

➢ Na wniosek Zastępcy 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. „Budowa rurociągu melioracji wodnych 

szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora 

Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia”, Zarząd jednogłośnie 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzucił: 

• ofertę nr 1 Wykonawcy tj. Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52, 

66-300 Międzyrzecz; 

• ofertę nr 2 Wykonawcy tj. Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski, 

Bobowisko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz. Jednocześnie Zarząd 

jednogłośnie unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1. 

➢  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 

nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego”, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy MALDROBUD 

Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 949 691,23 zł brutto.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie aneksów do czterech umów zawartych na zadanie pn. „Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 i 2016/2017 na terenie powiatu 

gryfińskiego z podziałem na zadania”, gdzie wydłuża się termin realizacji zadania  

do 31.03.2018 r. z niżej wymienionymi firmami: 

• zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo – Firma Handlowo-Usługowa „EMMA” Emilia 

Rulewicz z Pyrzyc, 

• zadanie Nr III – gminy: Banie i Widuchowa – Firma Handlowo Usługowa „EMMA”  

z Pyrzyc, 

• zadanie Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój – Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-

BUD z Trzcińsko-Zdrój, 

• zadanie Nr V – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice – MULTIPOL 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W.P. Rzeczycki z Chojny. 

➢ Na wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Zarząd zapoznał się  

z raportem z przeprowadzonej kontroli przez wspólnika (Powiat Gryfiński) w Szpitalu 

Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. im. Jana Pawła II. 

➢ Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok, ustalając: 
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- dochody w wysokości 84 476 953,74 zł, 

- wydatki w wysokości 92 206 953,74 zł. 

Planowany w roku 2018 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego, ustalony jako różnica 

planowanych do wykonania dochodów budżetowych oraz planowanych do realizacji 

wydatków budżetowych, został oszacowany na poziomie 7 730 000,00 zł. Pokryty zostanie  

z wolnych środków oraz z planowanego do pozyskania kredytu bankowego. Projekt uchwały 

zostanie przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radnym Rady Powiatu w Gryfinie. 

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

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-

2039. 

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

jednogłośnie zatwierdził korektę propozycji zadań oraz wysokości dotacji celowej 

przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 488/2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Niepełnosprawni 

w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”. 

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

oraz orzeczeniem Nr 7/2017/2018/Ch o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 

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

w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 22 czerwca 2018 r. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 2 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 31 grudnia 2017 r. 

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 

oznaczonej numerem działki 247/24 położonej w Daleszewie, na okres do 3 miesięcy,  

z przeznaczeniem na cele składowe, magazynowe ze stawką 0,65 zł/m2 netto miesięcznie  

i podpisał umowę w tym zakresie. 

➢ Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,  

po wprowadzeniu poprawek w SIWZ, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora  

na zawarcie umowy przekraczającej rok budżetowy z Wykonawcą wyłonionym  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w 2018 r. 

➢ Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia  

24 października 2017 r. dot. przeprowadzonej kontroli prawidłowości wydatkowania środków 

za 2016 rok na promocję powiatu w zakresie: celowości, gospodarności i rzetelności. 

➢ Zarząd zapoznał się z analizą stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie 

zachodniopomorskim za 2016 r. 

➢ Zarząd zapoznał się z decyzją nr 450/2017 wydaną przez Zastępcę Naczelnika Wydziału 

Architektury i Budownictwa dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę dla Stowarzyszenia „Dom z Sercem” z Trzcińska-Zdrój. 

 

Na posiedzeniu 23 listopada 2017 r. 

 

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

oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
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➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino (pomoc finansowa z przeznaczeniem dla 

mieszkańca gminy Gryfino w związku z pożarem jego mieszkania). 

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

udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice (pomoc finansowa z przeznaczeniem dla 

mieszkańca gminy Mieszkowice w związku z pożarem jego mieszkania). 

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

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2018. 

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

przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 489/2017 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań własnych 

powiatu, polegających na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu 

Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.  

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów:  

- nr 1/PWRMR/PSONI Gryfino/2017 z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie na realizację przez jednostkę 

samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami 

III”, w obszarze D (projekt pn. „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla 

WTZ w Gryfinie); 

- nr 2/PWRMR/WRMR/Gmina Gryfino/2017 z Gminą Gryfino na realizację przez 

jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic między 

regionami III”, w obszarze B (projekt pn. „Szkoła bez barier” – wymiana posadzki  

w ZSO w Gryfinie).  

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

jednogłośnie wyraził zgodę i deklaruje, iż w ramach preliminarza na 2018 r. dopuszcza 

przeznaczenie z 10% środków przeznaczanych przez powiat na działalność WTZ w 2018 r. 

jako wkładu własnego do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie, o ile 

Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie nie 

uda się pozyskać środków finansowych z innych źródeł na ten cel. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 4/410/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 p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 5/410/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 p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia w części budynku użytkowanego 

przez jednostkę, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, za kwotę 201,00 zł brutto 

miesięcznie plus koszty za media. 

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

Czarnowie oraz orzeczeniem Nr 156/2017/2018 o potrzebie indywidualnego nauczania, 
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Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy 

I Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 

20 listopada 2017 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.  

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

w Gryfinie oraz orzeczeniem Nr 19/2017/2018 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 

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

w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 490/2017 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Jestem sprawny, jestem zdrowy” – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami 

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 491/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

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

pn. „Jestem sprawny, jestem zdrowy” – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami 

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej). 

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

się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 800,00 zł zakupu nagród dla 

uczestników IV edycji Konkursu Profilaktycznego, skierowanego dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gryfińskiego.  

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy promocji Powiatu 

Gryfińskiego nr 11/EK/17 zawartej w dniu 10 kwietnia 2017 r. ze Stowarzyszeniem 

„Edukacja, Nauka, Kultura” ze Szczecina realizującym projekt „Walory edukacyjno-

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

wydłuża się termin realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2017 r. 

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

pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku Sybiraków Koło Terenowe w Chojnie, jednogłośnie 

wyrażając zgodę na dofinansowania w ramach promocji powiatu w kwocie 400,00 zł 

organizacji spotkania wigilijnego, podczas którego zostaną wręczone odznaczenia 

„Honorowy Sybirak”. 

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

i Turystyki, jednogłośnie nie wyrażając zgody dofinansowanie w ramach promocji powiatu 

działań Teatru Bomba Bomba przy Gryfińskim Domu Kultury. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 492/2017 w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert  

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2018 r. 

➢ Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1/2017 do umowy nr 1/2017 z dnia  

1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

z budżetu Gminy Moryń dla Powiatu Gryfińskiego na organizację linii komunikacyjnej  

w okresie wakacji, w którym zmienia się termin przekazania kwoty dotacji do 30 listopada 

2017 r. 

➢ 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. „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 jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 
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Wykonawcy tj. firmy TerraGIS Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Szczecinie z oferowaną ceną  

29 000,00 zł brutto.  

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

po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie  

pn. „Częściowa wymiana stolarki okiennej PCV w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”  

tj. firmy ZUPH „FRAMEX I” Magdalena Goławska z oferowaną ceną - do kwoty  

40 000, 00 zł brutto.  

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

i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się o 420,00 zł plan finansowy Starostwa 

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

działalność przy jednoczesnym zwiększeniu o 420,00 zł planu finansowego SOSW  

w Chojnie. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie w planie finansowym 

Starostwa pomiędzy paragrafami kwoty 650,00 zł w dziale 750 –Administracja publiczna, 

rozdziale 75075–Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego, zgodnie z którym zmniejsza się o 9 000,00 zł plan wydatków bieżących  

w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-

Ochotnicze straże pożarne przy jednoczesnym zwiększeniu o 9 000,00 zł planu dotacji na 

wydatki i zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

zgodnie z którym zmniejsza się o 41 652,40 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600-

Transport i łączność z tytułu pomocy finansowej gminy Trzcińsko-Zdrój z zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi”. 

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie poprzez zmniejszenie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 

60004-Lokalny transport zbiorowy z tytułu zakupu usług o kwotę 16 000,00 zł i zwiększenie 

o tę kwotę w dziale 75020-Starostwa powiatowe planowanych wydatków zakupu druków 

komunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu. 

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

Rodzinie w Gryfinie, gdzie zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w ramach 

programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON o 32 200,00 zł, przy 

jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakupy inwestycyjne.  

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

Rodzinie w Gryfinie, gdzie zmniejsza się plan wydatków jednostki o 31 500,00 zł w ramach 

projektu „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim, przy jednoczesnym zwiększeniu  

o tę kwotę planu finansowego Starostwa Powiatowego Gryfinie. 

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, zgodnie z którym zwiększa się o 2 400,00 zł plan dochodów i wydatków 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie z tytułu wynajmu pomieszczenia. Środki 

te przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki.    

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki poprzez 

zmniejszenie rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8 000,00 zł  

i zwiększenie o tę kwotę rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne. 

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planowanych wydatków jednostki w dziale 801-

Oświatai wychowanie w wysokości 13 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 

planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu wynagrodzeń 

osobowych pracowników i Funduszu Pracy.  
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➢ Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków SOSW  

w Chojnie, poprzez zmniejszenie w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 

200,00 zł, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o 2 100,00 zł i w rozdziale 80102-Szkoły 

podstawowe specjalne o 5 600,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o 7 900,00 zł 

w rozdziale-80134 szkoły zawodowe specjalne. 

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo - 

Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę  

w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. poprzez 

zwiększenie transzy w listopadzie o 10 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 

niewykorzystanej transzy sierpniowej. Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na zwiększenie z rezerwy celowej budżetu powiatu planu finansowego jednostki o kwotę 

12 600,00 zł.   

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo - 

Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie rezerwy 

celowej w wysokości 20 412,00 zł na sfinansowanie nagrody jubileuszowej i odprawy 

emerytalnej. 

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

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie rezerwy celowej na zadania 

pomocy społecznej w wysokości 3 738,62 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych dla pracowników jednostki oraz wyraził zgodę na zmianę w harmonogramie 

realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. poprzez zwiększenie transzy  

w listopadzie o 3 738,62 zł. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na: 

- dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków projektu realizowanego przez ZSP nr 2  

w Gryfinie pn. „Kreatywni na co dzień” poprzez zmniejszenie środków dotacji na zadania 

bieżące o kwotę 22 320,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków na zakupy 

inwestycyjne w ramach projektu. Równocześnie, z tytułu realizacji przedmiotowego projektu, 

zwiększa się dochody i wydatki jednostki o 67 589,99 zł z tytułu obsługi projektu; 

- dokonanie zmian w planie wydatków ZSP nr 2 w Gryfinie w związku z realizacją projektu 

„Kreatywni na co dzień”. Zwiększa się wydatki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej na zakup usług pozostałych o 54 399,99 zł przy zmniejszeniu składek na 

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych w ramach planu 

finansowego tego projektu. 

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

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie rezerwy celowej z zakresu 

oświaty i wychowania w wysokości 13 353,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych dla pracowników jednostki. 

➢ Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie finansowym w dziale 801-Oświata  

i wychowanie, gdzie zmniejsza się wydatki na zakup usług o 280,92 zł przy jednoczesnym 

zwiększeniu o tę kwotę planu na pokrycie różnic kursowych. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa poprzez przeniesienia planowanych wydatków w ramach paragrafów 

wynagrodzeń w wysokości 58 680,00 zł. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na 
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terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części”. Zarząd podjął jednogłośnie 

uchwałę nr 493/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem 

na dwie części”. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd pozytywnie rozpatrzył 

wniosek firmy Archice Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Szczecinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 

zmianę terminu tj. do dnia 29 grudnia 2017 r. zakończenia wykonania studium wykonalności 

oraz wniosku o dofinansowanie dla realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja  

w Gryfinie”. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 8/ZD/17 z dnia  

24 kwietnia 2017 r. w tym zakresie. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wartość robót dodatkowych oraz wartość końcową inwestycji i wyraził zgodę na podpisanie 

Aneksu nr 2 do umowy Nr 9/ZD/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zawartej z firmą STRABAG 

Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie”. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 494/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu  

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

Gryfińskiego na 2017 rok.  

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

budżetu powiatu na 2017 rok. 

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

uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017–

2039. 

➢ Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na pismo w/s uwzględnienia  

w rezerwie na 2018 r. środków finansowych na rozbudowę szpitala. 

 

Na posiedzeniu 30 listopada 2017 r. 

 

➢ Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 495/2017 w sprawie rozstrzygnięcia 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018. 

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

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zakup wyposażenia dla Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gryfinie w wysokości dopuszczalnych 3% dofinansowania ze środków 

otrzymanych z PFRON. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 14/2017 do umowy nr 1/WTZ/2004  

z dnia 15.10.2004 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie, w którym zatwierdza się nowy preliminarz 

kosztów na 2017 r.  

➢ 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 jednogłośnie zobowiązał Wydział „RI” do jego uzupełnienia  

o umowę-zlecenie jaką Wykonawca zawarł z producentem okien. 

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

rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie  

pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół 
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porodowy, oddział położniczo-neonatologiczny” wybierając ofertę firmy Demiurg Sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu za kwotę 31 900,00 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie.   

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

Publicznych, dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonywanie stałych 

prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych  

i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie zobowiązał 

Wydział „RI” do wystąpienia do firmy WISAG POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina  

o przesunięcie terminu związania z ofertą oraz zobowiązał Wydział „RI” do zawnioskowania 

o zwiększenie środków w WPF na to zadanie. 

➢ Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie w całości zadłużenia z tytułu najmu lokalu 

mieszkalnego w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, znajdującego się w trwałym 

zarządzie szkoły, w wysokości 72 570,90 zł, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji 

Budżetu i Gospodarki w tym zakresie. 

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

i Turystyki, gdzie zmniejsza się o 300,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego  

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

§ 4190-Nagrody konkursowe przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o tę kwotę w § 4220-Zakup środków żywności. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia kwoty 4 999,00 zł w planie wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w związku z koniecznością doposażenia 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia kwoty 4 100,00 zł w planie wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w związku z przeznaczeniem środków na 

udzielenie dotacji dla OSP. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Referatu Informatyki, zgodnie  

z którym zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup sprzętu 

komputerowego i oprogramowania w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75020- 

Starostwa powiatowe o kwotę 11 900,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

bieżących - modernizacja sprzętowej i programowej komputerów w urzędzie.  

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

Czarnowie, Zarząd postanowił: 

- zmniejszyć planowane dochody i wydatki DPS o kwotę 44 000,00 zł (plan wydatków 

przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie), 

- zwiększyć planowane wydatki DPS na wynagrodzenia osobowe o kwotę 86 000,00 zł 

przesuwając środki z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 

- zmniejszyć planowane wydatki w planie finansowym DPS z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne (dział 852, rozdział 85202, § 4110) o kwotę 90 000,00 zł, 

zwiększając wynagrodzenia pracowników § 4010, 

- zmniejszyć planowane dochody z tytułu różnych wpływów (85202  

§ 0970) o 2 990,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów z tytułu kosztów 

upomnienia (§ 0640) o 12,00 zł i odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności  

(§ 0920) o 2 978,00 zł.    

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

Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w listopadzie  

o 112 373,00 zł oraz grudniu o 112 372,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

niewykorzystanych transz we wrześniu o 179 726,00 zł i w październiku o 45 019,00 zł. 
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➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę środków na realizację projektu 

„Kreatywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 w listopadzie o 180 000,00 zł oraz grudniu o 48 970,00 zł, 

przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w kwietniu o 10 000,00 zł, 

wrześniu o 100 000,00 zł i w październiku o 118 970,00 zł. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym zwiększa 

się transzę środków w listopadzie o 5 000 000,00 zł oraz grudniu o 3 150 166,29 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w kwietniu o 398 530,73 zł, maju  

o 529 106,70 zł, czerwcu o 1 775 480,00 zł, lipcu o 1 552 000,00 zł, sierpniu  

o 1 052 152,77 zł, wrześniu 1 436 236,09 i w październiku o 1 406 660,00 zł.  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w listopadzie  

o 20 000,00 zł oraz grudniu o 75 795,07 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

niewykorzystanych transz we wrześniu o 32 338,77 zł i w październiku o 63 456,30 zł.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 496/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 497/2017 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 498/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich znak: UM16-65151-UM1600007/15 z dnia 24 listopada 2017 r.  

dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi”. 

➢ Zarząd zapoznał się z informacją Geodety Powiatowego dot. spotkania w sprawie udziału 

Związku Celowego Powiatów WZ przy realizacji projektu pn. „Regionalna Infrastruktura 

Informacji Przestrzennej WZ”, realizowanego w ramach RPO WZ. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

              Wojciech Konarski 


