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                         Druk nr 1/X 

 
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 
 

W okresie sprawozdawczym od 6 czerwca 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r. Zarząd 
Powiatu w Gryfinie odbył 12 posiedzeń w dniach 6, 13, 18, 27 czerwca, 4, 11, 18 i 25 lipca 
oraz 1, 8, 22 i 29 sierpnia 2019 r. Protokół z dnia 29 sierpnia 2019 r. nie został jeszcze 
przyjęty.  
 

Na posiedzeniu 6 czerwca 2019 r. 
 
 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. „Utrzymanie 
ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe 
zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy Handlowo-Usługowej „ELWI” Wiesław Żelech  
z/s w Gryfinie za kwotę 328 197,92 zł brutto/12 m-cy. 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po zapoznaniu się z protokołem 
konieczności nr 1, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy na 
realizację zadania „Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie – etap II”, w związku  
z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na zastąpieniu projektowanej 
warstwy odcinającej z piasku, warstwą gruntu stabilizowanego cementem. Wartość zadania 
zwiększy się o kwotę 38 600, 57 zł brutto. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie Zakład Usług Melioracyjnych z Chojny wykonania systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chełm Górny w m. Chełm 
Górny, za kwotę 9 000,00 zł brutto. 
 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 wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – etap I”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe 
zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy PROVSOLAR Kopija Bogusław z/s w Chwarstnicy za 
kwotę 186 790,58 zł brutto. Jednocześnie, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) tj. „Zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na 
przedłużenie terminu związania ofertą”, Zarząd jednogłośnie odrzucił oferty Wykonawców: 
MK INSTAL-BUD P.H.U. Mirosław Kania z/s w m. Obrzycko oraz Zakład 
Ogólnobudowlany Artur Shoen, z/s w Policach.  
 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. „Remont sali gimnastycznej ZSP w Chojnie przy ul. 
Dworcowej 3”, Zarząd, na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, jednogłośnie unieważnił postępowanie, ponieważ do wyznaczonego terminu nie 
wpłynęła żadna oferta. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej ZSP w Chojnie 
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przy ul. Dworcowej 3”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 108/2019 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 109/2019 w sprawie powołania komisji 
stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 
edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 110/2019 w sprawie powołania składu komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 111/2019 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. „Poszukiwani wykwalifikowani 2” planowanego do realizacji w partnerstwie 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 112/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (dot. realizacji projektu  
pn. „Poszukiwani wykwalifikowani 2”). 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice (z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania pn. „Promocja i organizacja wydarzeń kulturalnych oraz utrzymanie miejsc pamięci 
w Rejonie Pamięci Narodowej”). 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek nauczyciela wychowania fizycznego  
z SOSW w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie dwóch turniejów piłki 
nożnej w Chojnie w kwocie 450,00 zł (dział 750, rozdział 75075, § 4190). 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu, gdzie zwiększa się planowane dochody i wydatki majątkowe budżetu o kwotę  
1 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport 
zbiorowy z tytułu uruchomienia linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna  
w okresie wakacji (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Chojna). 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki między paragrafami  
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – 
Powiatowe urzędy pracy w kwocie 2 616,57 zł z tytułu powstałych oszczędności na 
wynagrodzeniach dodatkowych rocznych na wydatki związane z usługami remontowymi. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie, gdzie zwiększa się planowane wydatki jednostki o kwotę 20 000,00 zł  
z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych związanych ze zmianą 
siedziby jednostki.  
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, gdzie w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi 
publiczne powiatowe zwiększa się wydatki majątkowe o 170 000,00 zł na zadanie 
„Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz  
z dojazdami na odcinku od km: 4+050 do km: 4+730”, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu wydatków majątkowych na zadaniach: 

- „Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego w budynku 
przy ul. 11 listopada 16D” o 60 000,00 zł; 

- „Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie” o 110 000,00 zł. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, gdzie zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na zadanie własne 
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę  
85 000,00 zł, z tytułu uzyskania środków finansowych od Wojewody na realizację zadania  
pn. „Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją 
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nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego dz. nr 350/2 obr. Orzechów, 
gmina Cedynia”.   
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się planowane dochody i wydatki z tytułu odpłatności 
mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (kwota zwiększenia dotacji - 
7 500,00 zł.). 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się planowane dochody i wydatki z tytułu odpłatności 
mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju (kwota zwiększenia 
dotacji - 148 000,00 zł.). 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się planowane dochody i wydatki z tytułu odpłatności 
mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (kwota zwiększenia dotacji - 
235 000,00 zł.). 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się planowane wydatki w dziale 855 – Rodzina, 
rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o 614,65 zł w związku ze zmianą zakresu obowiązków 
pracownika PCPR w Gryfinie, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planowanych 
wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – 
Pozostała działalność w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 
80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się planowane dochody z tytułu odpłatności 
rodziców i Ośrodków Pomocy Społecznej za gorący posiłek dla uczniów oraz wydatki 
budżetu na usługę sporządzania gorącego posiłku o kwotę 10 000,00 zł, z powodu częstej 
nieobecności uczniów w szkole, w związku z chorobami, wyjazdami na turnusy 
rehabilitacyjne, badania. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
zgodnie z którym zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa 
ulicy Jaśminowej w Żórawkach – etap II” w dziale 600 -Transport i łączność, rozdziale 60014 
-Drogi publiczne powiatowe, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych,  
w tym także ujęte dokumentacje techniczne”. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków 
majątkowych w zadaniu pn. „Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z 
Banie-Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km: 4+050 do km: 4+730”. Zmniejsza się 
planowane dochody i wydatki w kwocie 200 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
dochodów i wydatków o kwotę 896 055,00 zł. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków 
między działami w kwocie 4 343,00 zł w związku z omyłkowym wskazaniem rozdziałów do 
zwiększenia środków na podstawowy odpis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 113/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2019 r. 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający 
uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2019-2039. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki 
na 2019 r., zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w czerwcu o 26 370,00 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transzy w maju o 26 370,00 zł. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2018 rok. 
 Zarząd zapoznał się z uchwałą nr CLXXXIX.354.2019 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii  
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. 
 

Na posiedzeniu 13 czerwca 2019 r. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Droga Lotha, jednogłośnie 
wyrażając zgodę na dofinansowanie „Trzcińskich Spotkań z Historią 2019” w kwocie 
1000,00 zł (dział 750, rozdział 75075, § 4300).  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 114/2019 w sprawie określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla absolwentów szkół prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński. 
 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 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, jednogłośnie unieważnił postępowanie, ponieważ do 
wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania na zadanie pn. „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka”. 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 115/2019 w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzenia w/w postępowania.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zawarcie umowy Nr 20/ZD/19 ze Spółdzielnią Usług Rolnych ROL-BUD  
z Trzcińska-Zdrój na wykonanie II etapu przebudowy chodnika w ciągu ul. Mieszka I  
w Mieszkowicach za kwotę 148 517,58 zł brutto. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do 
„Systemu Obsługi Wniosków PFRON”. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 116/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2019 r. oraz 
naboru na członków komisji konkursowej. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 6/2019 do umowy  
nr PCPR.4360.0037.2018.MJ z dnia 18.04.2018 r., zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim 
a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
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w Gryfinie, w sprawie dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatu terapii 
zajęciowej, w którym dokonuje się przesunięć w planie finansowym działalności warsztatów. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził wolę współpracy w projekcie systemowym w ramach RPO „Dobre 
wsparcie – system lokalnych usług społecznych” w zakresie dofinansowania między innymi 
uruchomienia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz ewentualnego utworzenia 
mieszkania wytchnieniowego. 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów z Gminą Cedynia (kwota dotacji 1 700,00 
zł), Gminą Chojna (kwota dotacji 1 000,00 zł), Gminą Moryń (kwota dotacji 1 000,00 zł), 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego 
z przeznaczeniem na uruchomienie linii komunikacyjnej Moryń – Cedynia – Chojna,  
w terminie od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.  
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z operatorem Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o., na świadczenie usług przewozowych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego, na odcinku linii 
komunikacyjnej Moryń – Cedynia – Chojna w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia  
2019 r. za kwotę szacunkową 19 680,08 zł brutto.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, po zapoznaniu się  
z protokołem Nr KM.7135.6.2018.UP z dnia 5 maja 2019 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 Corsa o nr rej. ZS 984AS, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację 
demontażu pojazdów.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zorganizowanie i sfinansowanie akcji profilaktyczno – medycznej pod nazwą „Biała sobota” 
na terenie Powiatu Gryfińskiego, która zostanie przeprowadzona przez „Szpital Powiatowy w 
Gryfinie” Spółka z o.o. za łączną kwotę 75 000,00 zł brutto. Jednocześnie Zarząd wyraził 
zgodę na podpisanie umowy zlecenie w tym zakresie.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian między paragrafami w kwocie 2 
024,33 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 
75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku z wypłatą nagrody 
uznaniowej. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, gdzie zwiększa się planowane wydatki bieżące jednostki w kwocie 3 795,00 zł na 
wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – 
Domy pomocy społecznej, z tytułu planowanej wypłaty nagrody jubileuszowej dla 
pracownika zatrudnionego na stanowisku Kierownik Zespołu, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Gryfinie, gdzie zwiększa się planowane wydatki bieżące jednostki w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 4 343,62 zł  
z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, przy jednoczesnym zmniejszeniu  
o tę kwotę rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian między paragrafami w planie finansowym 
wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność 
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w kwocie 2 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia 
bezosobowego i pochodnych w związku z realizacją projektu pt. „Struggle Against Violent 
Extremism”. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian między paragrafami w planie finansowym 
wydatków w kwocie 7 863,52 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – 
Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzeń  
i pochodnych w związku z realizacją projektu pt. „Podnoszenie jakości kształcenia 
zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” program Erasmus+. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan finansowy wydatków jednostki w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 20 400,00 zł na 
wkład własny do projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” realizowany  
w ramach programu RPO z przeznaczeniem na zakup okna i drzwi podawczych do pracowni 
gastronomicznej, szafy i szafki gastronomicznej oraz odzieży ochronnej dla nauczycieli 
przedmiotów zawodowych przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków  
z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 117/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej gminie Banie (pomoc dla pogorzelców). 
 Zarząd zaakceptował treść listu intencyjnego w sprawie realizacji działań zmierzających 
do stworzenia lepszych i korzystniejszych warunków w zakresie świadczeń zdrowotnych dla 
mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. 
 

Na posiedzeniu 18 czerwca 2019 r. 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 118/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu  
i powierzenia Panu Maciejowi Pazikowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Gryfinie. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie usług promocyjnych 
związanych z realizacją turniejów golfowych pod nazwą „Marisa Sgaravatti Trophy” oraz 
„Ladies Team Master Championship” w kwocie 2 000,00 zł. (dział 750, rozdział 75075,  
§ 4300).  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr OR/16/2018 zawartej w dniu 22.11.2018 r.  
z firmą „Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Mirela Chomont”  
z/s w Policach o świadczenie usług doradztwa podatkowego, w którym przedłuża się termin 
trwania umowy do 31 grudnia 2019 r. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na kasację pozostałych środków trwałych (wyposażenia  
w mieszkaniu chronionym), wymienionych w protokole nr 1/2019 z dnia 10.06.2019 r.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 119/2019 w sprawie powołania zespołu  
ds. standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR do przedstawienia 
propozycji planu standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych w terminie do 30 
sierpnia 2019 r. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Udzielenie dla Powiatu Gryfińskiego 
kredytu długoterminowego w wysokości 7 500 000,00 zł”. Zarząd podjął jednogłośnie 
uchwałę Nr 120/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
w/w postępowania. 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po 
rozpatrzenia ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą 
KRISBUILDING Krzysztof Wysocki z Choszczna na „Wykonanie dokumentacji technicznej 
na modernizację instalacji ppoż. w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie” za kwotę 
18 450,00 zł brutto. 
 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie podpisał skonsolidowany bilans 
Powiatu Gryfińskiego za 2018 r. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 121/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok. 
 

Na posiedzeniu 27 czerwca 2019 r. 
 
 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 
przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów wraz z dojazdami”, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy MALDROBUD 
Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 1 774 032,89 zł brutto.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Chojna w sprawie powierzenia zadań zarządcy 
dróg powiatowych na terenie miasta Chojna w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 
2020 r. za kwotę 108 000,00 zł. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie „XX Jubileuszowego 
Biegu Integracyjnego o Puchar Rady Sołeckiej w Starym Objezierzu” w kwocie 1 000,00 zł. 
(dział 750, rozdział 75075, § 4190).  
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Socjalnej 
„Promyk” w Goszkowie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10.00., Zarząd 
jednogłośnie wybrał członka Zarządu Henryka Kaczmara jako swojego przedstawiciela 
reprezentującego Powiat Gryfiński w ww. zebraniu i wskazał wytyczne. Dodatkowo Zarząd 
zobowiązał Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego do udziału  
w ww. zebraniu jako eksperta Zarządu. Jednocześnie, w związku z błędnie przygotowanymi 
dokumentami na ww. Zgromadzenie, Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR do złożenia 
wyjaśnień co do rzetelności przygotowanych dokumentów ze wskazaniem osób, które 
zgodnie z zakresem czynności weryfikują ich poprawność, przed złożeniem na posiedzenie 
Zarządu Powiatu. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował porządek obrad Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. wraz  
z projektami uchwał, gdzie wskazał wytyczne dla swojego przedstawiciela, co do sposobu 
głosowania przy podejmowaniu decyzji na tymże posiedzeniu. Jednocześnie Zarząd 
upoważnił Wojciecha Konarskiego do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego  
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r.  
o godz. 11.00. 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł w rozdziale 75075 
– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zmniejsza się o 1 000,00 zł § 4300, przy 
jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę § 4170, dot. realizacji zadania pn. „Trzcińskie 
Spotkania z Historią 2019”). 
 Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, 
Zarząd większością głosów wyraził zgodę na dokonanie zmian między paragrafami w dziale 
852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w kwocie 5 400,00 zł w związku z przekazaniem obsługi administracyjno-
organizacyjnej projektu „Powiat Gryfiński przemocy mówi NIE”, firmie zewnętrznej „COPE 
Poteralska Gabriela”.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2019 rok, 
zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w czerwcu o 137 647,50 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w maju (dot. realizacji projekt  
pn. „Niepełnosprawni w pracy”). 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Gryfinie, gdzie zwiększa się planowane wydatki bieżące jednostki w dziale 801 - 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 - Technika o kwotę 11 846,37 zł z tytułu wypłaty 
odprawy pośmiertnej z powodu śmierci pracownika przy jednoczesnym zmniejszeniu  
o tę kwotę rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Gryfinie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2019 rok, zgodnie  
z którym zwiększa się transzę środków w czerwcu o 25 000,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w maju o 25 000,00 zł. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2019 rok, zgodnie  
z którym zwiększa się transzę środków w czerwcu o 13 500,00 zł, lipcu o 15 500,00 zł, 
sierpniu o 15 500,00 zł, wrześniu o 13 500,00 zł, październiku o 18 500,00 zł, listopadzie  
o 18 500,00 zł oraz w grudniu o 23 964,54 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w maju 
o 37 555,28 zł oraz w kwietniu o 81 409,26 zł. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
w sprawie zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2019 rok, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę środków w kwietniu o 1 621,45 zł, w lipcu o 19 000,00 zł, w sierpniu  
o 19 000,00 zł, we wrześniu o 19 000,00 zł, w październiku o 19 000,00 zł, w listopadzie  
o 19 000,00 zł oraz w grudniu o 20 235,15 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy  
w marcu o 51 202,00 zł, w maju o 24 522,35 zł oraz w czerwcu o 41 132,25 zł.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie zmiany 
harmonogramu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę środków w lipcu o 2 400 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
transzy w maju o 1 400 000,00 zł i czerwcu o 1 000 000,00 zł. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 122/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 123/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 124/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-
2039. 
 Zarząd zapoznał się z informacją dot. przyznanego przez NFZ kontraktu ryczałtowego 
dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. i jego wykonania w 2018 r. 
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 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie o zrealizowanych zleceniach i wystąpieniach z wnioskiem o SODIR.  
 

Na posiedzeniu 4 lipca 2019 r. 
 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 22/ZD/2019 ze Spółdzielnią Usług Rolnych „ROL-
BUD” z/s w Trzcińsku-Zdrój na wykonanie zadania pn. „Przebudowa przepustu na rzece 
Rurzyca w m. Rurka”, za kwotę 300 767,47 zł brutto. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
Wydział „ZD” do przygotowania informacji w zakresie planowanego postępowania 
względem poprzedniego Wykonawcy. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umów zawartych z Gminami (Cedynia, Chojna, Moryń, 
Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa), Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Komendantem Powiatowym Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie w zakresie przekazania dotacji dla KPPSP w Gryfinie na 
zamontowanie systemu retransmisji radiowej na terenie Powiatu Gryfińskiego. W celu 
poprawy warunków funkcjonowania Komendy ww. Gminy przekażą kwotę po 3 000,00 zł 
każda na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do umowy Nr 6/KM/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. 
zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na produkcję i dostawę 
dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, w związku ze zmianą przepisów prawnych, które 
wprowadzają nowe zadanie w zakresie profesjonalnej rejestracji pojazdów. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie w kwocie 450,00 zł 
transportu zespołów ludowych powiatu gryfińskiego na IV Boleszkowicką Biesiadę. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd zatwierdził wybór Wykonawcy - Zakład Usług Budowalnych Elżbieta Nazimek  
z Chojny - wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont sali 
gimnastycznej ZSP w Chojnie przy ul. Dworcowej 3”, z oferowaną kwotą 324 900,00 zł 
brutto.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą EL-BUD Sebastian Mikołajko z Bartkowa 
na wykonanie remontu nawierzchni placu przy DPS Dębcach, za kwotę 40 000,00 zł brutto. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 125/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 
(w głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu) zatwierdził zaktualizowane zestawienie 
wniosków złożonych o udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 
Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
wniosków zakwalifikowanych do finansowania, spełniających wymogi formalne na 2019 rok 
oraz wysokość dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2019 r. (zrezygnowało sześciu wnioskodawców, uzupełniono o dwa 
kolejne wnioski). Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie dwóch umów na 
udzielenie dotacji. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 126/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia 
Naczelnikowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie, do wykonywania   w imieniu Powiatu Gryfińskiego kontroli realizacji umów 
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dotacji celowych ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
 Zarząd zaakceptował zmienioną treść listu intencyjnego w sprawie realizacji działań 
zmierzających do stworzenia lepszych i korzystniejszych warunków w zakresie świadczeń 
zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. 
 

Na posiedzeniu 11 lipca 2019 r. 
 
 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  
nr VII/47/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia 
dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na 
obszarze powiatu gryfińskiego. 
 Zarząd zapoznał się z informacją przedstawioną przez Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. wstępnych wyników egzaminu maturalnego, do którego  
w maju 2019 r. przystąpili absolwenci szkół z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 127/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowych 
Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu gryfińskiego, na zakup sprzętu 
strażackiego dla OSP Widuchowa w kwocie 3 000,00 zł oraz dla OSP Witnica w kwocie 
2 150,00 zł. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 128/2019 w sprawie powołania komisji 
konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
i organizacjom pozarządowym w 2019 r.   
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie wyrażając zgodę na zwiększenie planu wydatków jednostki na 
2019 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dziale 85403 - Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze w kwocie 3 350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu 
drużyny jednostki na Mistrzostwa Świata IDCD w warcabach 100 - polowych w Zakopanem. 
Środki będą pochodziły z rezerwy celowej budżetu powiatu z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 129/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok.  
 Zarząd pozytywnie zaopiniował zmiany w aktualizacji nr 2 Planu działania systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego  
dot. rozmieszczenia na okres letni zespołów ratownictwa medycznego w miejscowościach 
wypoczynkowych. 
 Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia  
27 czerwca 2019 r. w sprawie sytuacji szpitali powiatowych (w zakresie podtrzymania 
podstawowej działalności szpitali) oraz postanowił, że nie będzie występował do Rady 
Powiatu z inicjatywą podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 Zarząd zapoznał się z projektem do strategii dotyczącej ustalenia zakresu świadczonych 
usług medycznych na rzecz mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, sporządzonym ze spotkania, 
które odbyło się 10 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (Dyrektor Paweł 
Bakun, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Beata Gawdis-Wojnarska) oraz przedstawiciele 
Powiatu Gryfińskiego (Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Ewa 
Dudar), przy udziale posła na Sejm RP Rafała Muchy. 
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Na posiedzeniu 18 lipca 2019 r. 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 130/2019 w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego.  
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie ustalił liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów 
przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” o wystąpienie do Dyrektorów szkół (ZSP Nr 2 
w Gryfinie, ZSP w Chojnie) o przedstawienie (w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r.), przy 
współpracy Rad Pedagogicznych, propozycji priorytetów zmierzających do ujednolicenia 
kierunków nauczania w roku szkolnym 2020/2021 z zastrzeżeniem, że realizowana liczba 
godzin dydaktycznych w oddziale łączonym (dwuprofilowym w liceum ogólnokształcącym 
lub dwuzawodowym w technikum) nie powinna przekroczyć 50h/tygodniowo.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę ANTECH mgr inż. Anna 
Owsianka z/s w Starym Dworze na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją  
pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie-etap I”, z oferowaną kwotą 10 000,00 zł brutto oraz podpisał umowę w tym 
zakresie. 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, oraz po 
zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału „RI” i Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki na 2019 r. w dziale 801 
– Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, §4270 – Zakup usług 
remontowych o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu sali 
gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. Żółkiewskiego, polegającym na uzupełnieniu 
ubytków i pomalowaniu ścian. Dodatkowo Zarząd postanowił zwiększyć plan finansowy 
wydatków jednostki na 2019 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – 
Szkoły zawodowe, § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 15 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu ww. prac remontowych polegających na 
poprowadzeniu niezbędnych elementów instalacji elektrycznej, z którymi będzie związany 
kolejny etap prac naprawczych w szkole. Środki w łącznej kwocie 33 000,00 zł będą 
pochodził z rezerwy remontowej budżetu powiatu.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na likwidację pojazdu wymienionego w protokole nr KM.7135.16.2018.UP  
z dnia 8 lipca 2019 r. Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez 
Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planowanych wydatków bieżących jednostki  
w 2019 r. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 - Internaty  
i bursy szkolne o kwotę 4 389,68 zł z tytułu wypłaty odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za 
urlop wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z powodu śmierci pracownika przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 131/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok. 
 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd podpisał korektę nr 1 skonsolidowanego bilansu 
Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok. 
 Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie z przeprowadzonej kontroli pn. „Efektywność i prawidłowość udzielania  
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i wykorzystania dofinansowania na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej 
(dotacje na podjęcie działalności gospodarczej) oraz refundacji podmiotom gospodarczym 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w 2018 r.”. 
 Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, znak: PCPR.BS.0602.130.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w zakresie informacji  
o efektach pilotażowego programu Aktywny Samorząd w Powiecie Gryfińskim.  
 Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie skierowanym do Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia dot. udzielania świadczeń opieki Zdrowotnej w Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 

Na posiedzeniu 25 lipca 2019 r. 
 
 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. podpisania aneksu nr 16/2019 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 
29 grudnia 2015 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Zgromadzeniem Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z/s w Niegowie o zlecenie realizacji 
zadania publicznego, Zarząd postanowił rozpatrzyć go na kolejnym posiedzeniu oraz 
zobowiązał Dyrektora PCPR o wystąpienie do s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu o wskazanie (w załączonym do aneksu kosztorysie) przeznaczenia zwiększonej na 
2019 r. dotacji. Jednocześnie Zarząd zarekomendował, aby znaczna część zwiększonej dotacji 
została przeznaczona na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi i ZFŚS.  
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 5/2019 do umowy  
nr PCPR.MJ.0114.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim,  
a Stowarzyszeniem „Pod Dębami” w Dębcach o zlecenie realizacji zadania publicznego  
pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach” (aneks dotyczy zwiększenia 
dochodów Powiatu o kwotę 7 500,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy i zobowiązanych 
jst za pobyt w DPS).  
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. podpisania aneksu nr 7/2019 do umowy nr PCPR.MJ.0113.2017  z dnia  
22 grudnia 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Stowarzyszeniem „Dom  
z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju o zlecenie realizacji zadania publicznego, Zarząd postanowił 
rozpatrzyć go na kolejnym posiedzeniu oraz zobowiązał Dyrektora PCPR o wystąpienie do 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdrój o wskazanie (w załączonym do 
aneksu kosztorysie) przeznaczenia zwiększonej na 2019 r. dotacji. Jednocześnie Zarząd 
zarekomendował, aby znaczna część zwiększonej dotacji została przeznaczona na 
wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi i ZFŚS.  
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie należności w kwocie  
6 902,74 zł za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Budżetu i Gospodarki w tej sprawie.  
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie należności  
w kwocie 7010,30 zł z tytułu opłat za wyżywienie byłych wychowanków jednostki, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki w tej sprawie. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” o uzyskanie informacji dot. procedury dopłaty 
za dożywianie uczniów szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.  
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach”. Zarząd podjął 
jednogłośnie uchwałę Nr 132/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia w/w postępowania. 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy z Gminą Cedynia w sprawie współfinansowania w 2019 r. II 
etapu modernizacji nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego w Cedyni (Powiat i Gmina 
postanawiają przekazać na realizację zadania kwotę do 100 000,00 zł brutto każda). 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy z firmą VIA Projekt Łukasz Szawaryński na prowadzenie 
(kontynuację) nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa przepustu na rzece 
Rurzyca w m. Rurka”, za kwotę 9 840,00 zł brutto. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził zaktualizowane zestawienie wniosków złożonych o udzielenie 
dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wniosków zakwalifikowanych do 
finansowania, spełniających wymogi formalne na 2019 rok oraz wysokość dotacji celowych 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r. 
(zrezygnowało siedmiu wnioskodawców, uzupełniono o siedem kolejnych wniosków). 
Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie siedmiu umów na udzielenie dotacji. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planowanych wydatków bieżących jednostki  
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie  
o kwotę 45 500,00 zł jako wkład własny wniesiony do projektu „Niepełnosprawni w pracy - 
program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” sfinansowany kosztami 
pośrednimi projektu, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planowanych wydatków  
z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie na zwiększenie planu dochodów jednostki w dziale 852 – Pomoc 
społeczna, rozdziale 85128 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie o kwotę 305,53 zł z tytułu 
wpływów z różnych dochodów oraz w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny 
zastępcze w kwocie 1 663,01 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień, opłat, odsetek oraz 
zwrotów zaległości z lat ubiegłych. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie na zwiększenie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 
planu dochodów Powiatu Gryfińskiego o 7 380,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 7200,00 zł oraz planu wydatków jednostki  
o 180,00 zł, w związku ze zgłoszeniem się Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie do udziału w programie pn. „Zajęcia 
Klubowe w WTZ”, realizowanym przez PFRON oraz wnioskiem o przyznanie środków 
PFRON na dofinasowanie prowadzenia zajęć klubowych. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie na zwiększenie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność planu dochodów Powiatu Gryfińskiego  
o 134 995,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie o 133 000,00 zł oraz planu wydatków jednostki o 1995,00 zł, na realizację 
projektu Gminy Gryfino pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie”. 
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 Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planowanych wydatków bieżących jednostki  
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę  
19 398,78 zł z tytułu planowanej wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki 
zatrudnionego na stanowisku starszy opiekun, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 
rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej. 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planowanych wydatków bieżących jednostki  
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 - Technika o kwotę 56 376,00 zł z 
tytułu wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników administracji i obsługi przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty  
i wychowania. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chojnie na zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała 
działalność planu dochodów Powiatu o kwotę 371 437,04 zł przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu wydatków jednostki na 2019 r. o 50 000,00 zł, w związku z realizacją projektu  
pn. „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” finansowanego w ramach 
Erasmus+. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chojnie na zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała 
działalność plan dochodów Powiatu o kwotę 200 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu wydatków jednostki na 2019 r. o 80 000,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. 
„Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chojnie na zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała 
działalność planu dochodów oraz planu wydatków jednostki o kwotę 662,00 zł, z tytułu 
zwrotu kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem seminarium na temat jakości 
mobilności kadry w projektach w Akcji 1 w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe  
w programie Erasmus+. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie na zwiększenie planu wydatków jednostki w dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze w kwocie 995,87 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków  
o tę kwotę w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne,  
w związku ze zmianą ceny planowanego zakupu kserokopiarki.  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 133/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok.  
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę harmonogramu wydatków 
jednostki na 2019 r., zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w październiku  
o 132 647,50 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w sierpniu o 132 647,50 zł. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę harmonogramu wydatków jednostki 
na 2019 r., zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w sierpniu o 25 000,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w czerwcu. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 134/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok. 
 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie o zrealizowanych zleceniach i wystąpieniach z wnioskiem o SODiR. 
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Na posiedzeniu 1 sierpnia 2019 r. 
 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie organizacji zawodów sportowo 
- pożarniczych jednostek OSP w kwocie 1500 zł (dział 754, rozdział 75495, § 4190).  
 Na wniosek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 16 do umowy PCPR.MB.0131-01/2015 
z dnia 29 grudnia 2015 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego (prowadzenie DPS  
w Moryniu), zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z/s w Niegowie, w którym zwiększa się 
dotację o kwotę 235 000,00 zł. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie 
do złożenia informacji w zakresie odprowadzenia przez DPS środków finansowych na ZFŚS 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Na wniosek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 7 do umowy PCPR.MJ.0113.2017  
z dnia 22 grudnia 2017 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego (prowadzenie DPS  
w Trzcińsku - Zdroju), zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem „Dom  
z Sercem” w Trzcińsku, w którym zwiększa się dotację o kwotę 148 000,00 zł. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 135/2019 w sprawie wyboru oferty i udzielenia 
dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom  
i organizacjom pozarządowym w 2019 r. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po 
rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawców na zadanie  
pn. „Remont sali gimnastycznej ZSP w Chojnie przy ul. Dworcowej 3”: 

• na prowadzenie nadzoru w branży elektrycznej Wykonawcy ANTECH mgr inż. Anna 
Owsianka z siedzibą w Brzegu Dolnym z oferowaną ceną w wysokości 5 000,00 zł 
brutto; 

• na prowadzenie nadzoru w branży sanitarnej Wykonawcy OPEN MIND Sp. z o.o.  
z siedzibą w Szczecinie z oferowaną ceną w wysokości 7 380,00 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 
Wydziału „RI” w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące § 4270 – zakup usług 
remontowych o kwotę 12 380,00 zł z rezerwy remontowej. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po 
rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie  
pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy  
ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie - Etap II” tj. Zakład Usług Budowlanych Elżbieta 
Nazimek z siedzibą w Chojnie z oferowaną ceną – 130 380,00 zł brutto.  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 136/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok. 
 Zarząd zapoznał się z informacją nt. bieżącej sytuacji i działalności PZAZ w Gryfinie 
oraz informacją o realizowanych zleceniach i wystąpieniach z wnioskiem o SODIR w lipcu 
2019 roku. 
 

Na posiedzeniu 8 sierpnia 2019 r. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy Nr 24/ZD/19 z firmą VIA Projekt Łukasz Szawaryński ze 
Szczecina na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa przepustów 
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w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku  
od km: 4+050 do km 4+730”, za kwotę 30 750,00 zł brutto. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o.  
z Ługowa dostawy znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 
potrzeb oznakowania dróg powiatowych za kwotę 62 005,58 zł brutto.  
 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 w 2019 r.” Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 137/2019 w sprawie 
powołania komisji do przeprowadzenia w/w postępowania. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 138/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie (do składania oświadczeń woli). 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron 
z dniem 30 września 2019 r. umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się na 
parterze budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych 
przez jednostkę, wykazanych w protokołach - wnioskach od nr 1-7/2019. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składnika majątku ruchomego 
użytkowanego przez jednostkę, wykazanego w protokole z dnia 28.06.2019 r. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – Technika w kwocie 4 370,00 zł w związku z 
koniecznością wypłaty wynagrodzeń, z tytułu koszenia trawy na terenie szkoły oraz 
dozorowania budynku szkoły i internatu w czasie urlopów dozorców. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 139/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok. 
 

Na posiedzeniu 22 sierpnia 2019 r. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, (jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  
z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie 
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
ofert), Zarząd jednogłośnie  unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy 
Jaśminowej w Żórawkach”. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach”. Zarząd podjął jednogłośnie 
uchwałę Nr 140/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
w/w postępowania. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 7/ZD/19 z dnia 22.03.2019 r. dot. realizacji 
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zadania pn.: „Wycinka krzaków, Zadanie Nr II – Gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój”,  
w którym na wniosek wykonawcy zmienia się nr rachunku bankowego. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zawarcie Umowy nr 26/ZD/19 z firmą „PROMIT mgr inż. Robert Mituta”  
z/s w Dobrej na wykonanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę odcinka drogi 
powiatowej nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki, na odcinku od km: 21+870 do km: 23+870, 
długości 2000 mb” za kwotę 57 564,00 zł brutto. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie „VIA Projekt Łukasz Szawaryński” ze Szczecina opracowania 
dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1401Z Chojna – Białęgi, na 
odcinku przejście przez m. Narost, dla potrzeb złożenia wniosku do Funduszu Dróg 
Samorządowych, za kwotę 15 744,00 zł brutto. Zarząd popisał umowę Nr 27/ZD/19 w tym 
zakresie. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd większością głosów wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 05/RI/19 
z 23 kwietnia 2019 r. na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej na 
dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymogów p.poż.”, w którym przedłuża się termin 
realizacji zadania do 30 listopada 2019 r.  
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 141/2019 w sprawie przyznania dodatku 
funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Gryfinie, gdzie zwiększa się planowane wydatki bieżące jednostki w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – Technika w kwocie 42 398,05 zł z tytułu wypłat 
odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych oraz świadczenia kompensacyjnego 
pracownikom jednostki. Środki na wypłatę zgodnie z złożonym wnioskiem zostaną 
sfinansowane z rezerwy celowej za zadania z zakresu oświaty i wychowania (zmniejszenie 
rezerwy o 42 398,05 zł). 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się planowane wydatki jednostki w 
łącznej kwocie 33 303,76 zł z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Środki 
na wypłatę zgodnie z złożonym wnioskiem zostaną sfinansowane z rezerwy celowej na 
zadania z zakresu oświaty i wychowania (zmniejszenie rezerwy o 23 549,50 zł) oraz  
z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (zmniejszenie 
rezerwy o 9 754,26 zł).  
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się planowane dochody bieżące jednostki 
w kwocie 203 048,64 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy 
społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, odsetek oraz pozostałych 
źródeł. Zwiększa się również planowane wydatki bieżące jednostki o kwotę 210 326,78 zł na 
wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, energię 
elektryczną i cieplną, usługi pralnicze oraz środki żywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu wydatków bieżących o kwotę 7 278,14 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się planowane wydatki bieżące jednostki w dziale 852 
– Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 6 355,53 zł z tytułu 
wypłaconej oraz planowanej nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników jednostki 
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zatrudnionych na stanowisku Starszy opiekun, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 
rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 830,28 zł w celu 
zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych w związku  
z realizacją projektu pn. „Struggle Against Violent Extremism” Erasmus+. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 3 903,59 zł w celu 
zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu  
pn. „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” 
Erasmus+. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2019 rok, zgodnie  
z którym zwiększa się transzę środków w sierpniu o 349 353,91 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transz w kwietniu o 31 053,91 zł, w maju o 109 100,00 zł oraz w czerwcu  
o 209 200,00 zł. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się planowane wydatki jednostki w kwocie 
103 948,28 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność 
na odbycie wszystkich staży/praktyk w czasie wakacji w 2019 r., w związku z projektem  
pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 853 – Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie  
46 290,00 zł. Dokonanie zmian jest konieczne w związku z końcowym rozliczeniem projektu 
pn. „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim”. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w listopadzie  
o 76 992,80 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w sierpniu o 15 931,20 zł, we 
wrześniu o 15 931,20 zł, w październiku o 15 931,20 zł oraz w grudniu o 29 199,20 zł. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 142/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
         Przewodniczący Zarządu 
 
      Wojciech Konarski 
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