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         Druk nr 1/IV 
 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 
POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 
W okresie sprawozdawczym od dnia 6 grudnia 2018 r. do dnia 3 stycznia 2019 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 6 posiedzeń w dniach 6, 13, 20 i 28 grudnia 2018 r. oraz 3 i 10 
stycznia 2019 r. Protokół z dnia 10 stycznia 2019 r. nie został jeszcze przyjęty.  

 
Na posiedzeniu 6 grudnia 2018 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, po rozpatrzeniu wniosku o wypłatę odszkodowania, Zarząd jednogłośnie 
ustalił kwotę odszkodowania w wysokości 80 % wartości za nieruchomość przejętą z mocy 
prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego oraz wyraził zgodę na podpisanie porozumień  
w sprawie ustalenia odszkodowania oraz ustanowienia na ww. nieruchomości służebności 
przejścia i przejazdu. 
 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”. 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
jednogłośnie postanowił odmówić umorzenia kosztów postępowania sądowego  
i klauzulowego związanego z orzeczeniem przepadku pojazdu marki Renault Clio  
o nr rejestracyjnym ZS968FG na rzecz Powiatu Gryfińskiego. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy dotacji Nr 11/OŚ/18 z dnia 
6 lipca 2018 r. na dofinansowanie kosztów realizacji zadania – „zakupu kotła gazowego  
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Gryfino”, w którym zmienia się nazwę 
zadania, na które została udzielona dotacja tj. „na zakup pompy ciepła w budynku 
mieszkalnym, z przeznaczeniem na ogrzanie budynku oraz wody użytkowej”. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy dotacji Nr 31/OŚ/18 z dnia 
20 lipca 2018 r. na dofinansowanie kosztów realizacji zadania – „zakupu kotła na pelet  
w budynku mieszkalnym w miejscowości Chojna, z przeznaczeniem na ogrzanie budynku 
oraz wody użytkowej”, w którym na wniosek Dotowanego zmienia się numer konta bankowe. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 7/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowych 
Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Gryfińskiego (OSP: Żelewo, Wełtyń, 
Chwarstnica). 
 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 2019. 
 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie  
z firmą GEOMATYKA-KRAKÓW s.c.  umowy nr GP.272.5.2018.BR w sprawie 
uzupełnienia ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w strukturach bazy danych systemu 
informatycznego EWID 2007, informacjami o działkach ewidencyjnych objętych formami 
ochrony przyrody, za kwotę 2 460,00 zł brutto. 
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 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie  
z firmą GEOMATYKA-KRAKÓW s.c.  umowy nr GP.272.6.2018.BR w sprawie instalacji 
modułu oprogramowania umożliwiającego autentyfikację użytkowników modułów e-usług 
systemu informatycznego EWID 2007 za pomocą Profilu Zaufanego za kwotę 6 150,00 zł 
brutto. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim 
aneksu do umowy nr ROPS/127/2018 z dnia 27.09.2018 r. na dofinansowanie kosztów 
utworzenia i działania zakładu w 2019 r.  
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przystąpienie do programu PFRON pn. „Program 
wyrównywania różnic między regionami III”. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej, gdzie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się planowane 
wydatki o kwotę 20 297,79 zł z tytułu uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na 
zwolnieniu lekarskim oraz wypłaty nagród uznaniowych rocznych,  przy jednoczesnym 
zwiększeniu o tę kwotę innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 
zaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę nagrody uznaniowej.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej, gdzie zwiększa się plan wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej o kwotę 31 656,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla samochodów 
ratowniczo – gaśniczych i sprzętu specjalistycznego w celu utrzymania gotowości bojowej  
a także wypłaty jednorazowego odszkodowania przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla 
żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na jednorazowe zwiększenie limitu dziennych 
wydatków opłacanych kartą płatniczą na kwotę 10 000,00 zł w celu zakupu biletów 
lotniczych, w związku z realizacja projektów w ramach programu Erasmus+. 
 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd: 

• przyjął informację Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
dot. podstawy prawnej skorygowania odpisów na ZFŚS i odpłatności za 
korzystanie przez uczniów z posiłków; 

• zobowiązał Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego do przeprowadzenia 
kontroli w oświatowych jednostkach powiatu i ustalenia prawidłowości ustalania 
odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. i skalkulowania 
odpisów na 2019 r. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 8/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 
 

Na posiedzeniu 13 grudnia 2018 r. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania stałych Komisji Rady i określenia przedmiotu ich działania. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie i ustalenia jej składu osobowego. 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gryfinie i ustalenia jej składu 
osobowego. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu w Gryfinie. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Powiatu w Gryfinie. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji 
Pozarządowych Rady Powiatu w Gryfinie. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wskazania reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 
delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały nr XVII/188/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2000 r.  
o przystąpieniu Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia przez Powiat Gryfiński zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 
zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym 
psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 
na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej. 
 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 19 grudnia 2018 r. o godz. 11.00., 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. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 3/2018 do umowy  
nr PCPR.MJ/0036/2018 z dnia 18.04.2018 r., zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Gryfinie, w sprawie dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatu terapii 
zajęciowej, w którym dokonuje się przesunięć środków w planie finansowym działalności 
WTZ. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 2/2018 do umowy  
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nr PCPR.MJ/0034/2018 z dnia 18.04.2018 r., zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie, w sprawie 
dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatu terapii zajęciowej,  
w którym dokonuje się przesunięć środków w planie finansowym działalności WTZ. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem 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. Zarząd zaznaczył, iż zakupiony sprzęt powinien zostać odpowiednio 
oznaczony, przynależny do WTZ. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 3/2018 do umowy  
nr PCPR.MJ.0114.2017 z dnia 27.12.2017 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego 
zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem „Pod Dębami” w Dębcach,  
w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji na 
dofinansowanie bieżącej działalności Domu. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 4/2018 do umowy  
nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22.12.2017 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego,  
w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji na 
dofinansowanie bieżącej działalności Domu.  
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę podpisanie Aneksu nr 14 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 
z dnia 29 grudnia 2015 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego (prowadzenie DPS  
w Moryniu) zawartej z Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego z/s w Niegowie, w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Domu.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 29/ZD/18 z dnia 13 lipca 2018 r. na realizację 
zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa  
w m. Żórawki”, w którym przedłuża się termin realizacji zadania do 21 grudnia 2018 r.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy na sporządzenie wniosku 
aplikacyjnego wraz z studium wykonalności dla projektu planowanego do realizacji ze 
środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 Działanie 9.3. – Wspieranie 
rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności  
i obszarów miejskich i wiejskich na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury społecznej poprzez 
wzrost dostępności usług zdrowotnych – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”  
z firmą Europejskie Centrum Doradcze za kwotę 30 750,00 zł brutto. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, dot. wniosku Zakładu Usług Budowalnych Łukasz Nazimek z Chojny  
tj. wykonawcy inwestycji pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego  
murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie – Etap  I”, Zarząd 
rozpatrzył go pozytywnie wyrażając zgodę na przelew wierzytelności – płatności wynikającej 
z faktury nr 01/12/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. na rzecz firmy faktoringowej AOW 
Factoring S.A. z Częstochowy. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 9/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 
publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 
Gryfińskiego w roku 2019. 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 10/2018 w sprawie cofnięcia Sekretarzowi 
Powiatu udzielonego pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
gdzie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 710-Działalność usługowa, 
rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 689,25 zł z tytułu zakupu 
usług pozostałych przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planowanych wydatków na 
wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku ze zgodą Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na zmianę 
przeznaczenia rodzajów wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej na zadania  
z zakresu geodezji i kartografii na rok 2018. 
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r.  (dot. kwoty  
192,00 zł), wskazując, iż Dyrektor posiada środki w planie finansowym na zabezpieczenie 
posiłków dla ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej.  
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie w sprawie zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 r.  (dot. kwoty 
45 630,51 zł), wskazując iż plan wynagrodzeń bezosobowych dla jednostki został ustalony 
uchwałą Rady Powiatu zmieniającą budżet z dnia 25 października 2018 r. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała 
działalność zmniejsza się planowane wydatki bieżące w kwocie 14 390,00 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków majątkowych w związku  
z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
gdzie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-
Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 18 523,00 zł dotacje dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę planowanych 
wydatków bieżących. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym  w dziale 754-Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10 770,33 zł z tytułu równoważników pieniężnych 
i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności przy 
jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i  Fundusz Pracy 
oraz zakup materiałów i wyposażenia  z przeznaczeniem na pokrycie składek oraz zakup 
hełmów i latarek w celu zapewnienia gotowości bojowej. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie, zgodnie z którym w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły 
podstawowe specjalne zwiększa się planowane wydatki o kwotę 28 451,36 zł na 
wynagrodzenia osobowe pracowników przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na 
zadania z zakresu oświaty i wychowania o kwotę netto 7 946,00 zł przeznaczonej na wypłatę 
nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji oraz zmniejszeniu planu wydatków  
w Starostwie Powiatowym w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała 
działalność o kwotę netto 20 505,36 zł z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem 
na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla nauczyciela.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Gryfinie, gdzie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
rozdziale 85395-Pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 000,00 zł   
z tytułu wynagrodzeń bezosobowych  przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę zakupu 
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usług pozostałych w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania  
w związku z realizacją projektu pn. „Kreatywni na co dzień” prowadzonego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Gryfinie, gdzie zmniejsza się w rozdziale 80115-Technika o kwotę 6 000,00 zł składki 
na ubezpieczenia społeczne przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80130-Szkoły 
zawodowe o tę kwotę składek na ubezpieczenia społeczne w celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji wydatków na składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków w kwocie 11 150,42 zł w dziale 852-Pomoc 
społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę nagród 
jubileuszowych dla pracowników przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy 
celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność  dokonuje się przeniesienia planowanych 
wydatków bieżących w wysokości 2 500,00 zł. Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe 
pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń bezosobowych w związku  
ze zwiększonymi planowanymi wydatkami spowodowanymi objęciem formami wsparcia 
(m.in. szkolenia zawodowe, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe), większej 
niż planowano liczby beneficjentów ze względu na uruchamiany przez Powiat Gryfiński 
Zakład Aktywności Zawodowej oraz dokonaną analizą planowanych wydatków projektu 
„Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych”. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, gdzie dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych o kwotę 1 087,10 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę składek 
na ubezpieczenia społeczne. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, gdzie w ramach środków przeznaczonych na dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli dokonuje się ich przeniesienia w kwocie 2 150,00 zł, poprzez 
zwiększenie planowanych wydatków na szkolenia w dziale 801-Oświata i wychowanie, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych (dopłaty do 
studiów) w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, gdzie dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 801-
Oświata i wychowanie, zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne o kwotę 1 929,90 zł oraz w rozdziale 80134-Szkoły 
zawodowe specjalne o kwotę 0,73 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń 
osobowych pracowników w kwocie 500,00 zł (rozdział 80111-Gimnazja specjalne) oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 430,63 zł (rozdział 80134 -Szkoły zawodowe 
specjalne). 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, gdzie dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
zmniejsza się o kwotę 2 100,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników przy jednoczesnym 
zwiększeniu o tę kwotę składek na ubezpieczenia społeczne w związku z licznymi 
zwolnieniami lekarskimi nauczycieli oraz pracowników obsługi. 
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 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się planowane dochody o kwotę 
1 875,79 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za 
duplikaty dokumentów, wynagrodzenia płatnika składek oraz odsetek od nieterminowych 
wpłat należności. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z wpływów z usług (odpłatność 
wychowanków) w rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 
24 676,12 zł. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym w dziale 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się 
planowane dochody o 176 000,00 zł ze sprzedaży majątku. 
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (dot. kwoty 9 302,92). 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 11/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2018 rok.  
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający 
uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2018-2039.  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 12/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowych 
Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu gryfińskiego. 
 Zarząd spotkał się z Prezesem Spółki „Dom Lekarski” S.A. - współudziałowcem  
w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o. o. i postanowił, iż odniesie się do 
przedłożonych przez współudziałowca dokumentów po ich analizie i ewentualnym uzyskaniu 
opinii prawnej. 
 Zarząd jednogłośnie przyjął stanowisko do projektu Aktualizacji nr 20 Planu Działania 
Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego.  
 Zarząd zapoznał się z uchwałą RIO dot. umorzenia postępowania dot. uchwał Rady 
Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino i Gminie 
Mieszkowice. 
 Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
z dnia 29 listopada 2018 r. dot. poziomu finansowania szpitali powiatowych. 
 Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju 
Regionalnego z dnia 5 grudnia 2018 r. dot. rządowego programu „Mosty dla Regionów” 
 Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Integracji Społecznej EFS z dnia 7 
grudnia 2018 r. dot. konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32--K14/16 w ramach Osi 
priorytetowej VII Włączenie społeczne. 
 Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2018 r. dot. pisma Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: 
BZK-2.68.2.2018.AU w sprawie informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w zakresie procedury naboru projektów profilaktycznych realizowanych  
w 2019 r. w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych 
zachowań Razem bezpieczniej”. 
 

Na posiedzeniu 20 grudnia 2018 r. 
 
 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
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zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonym na obszarze powiatu gryfińskiego wraz z poprawkami. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 13/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia 
Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 14/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia 
Wicestaroście do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd większością głosów 
wyraził zgodę na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, 
użytkowanych przez Starostwo  Powiatowe w Gryfinie, wskazanych w protokole nr 3/2018  
z dnia 13 grudnia 2018 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego,  
w sposób wskazany przez komisję.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisania umowy nr 6/KM/2018 z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych 
S.A. na produkcję i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 15/2018 w sprawie przyjęcia koncepcji 
przygotowanego przez PCPR wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Priorytet I. Rozwój działań profilaktycznych 
mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy  
w rodzinie. Tytuł projektu „Powiat Gryfiński przemocy mówi NIE”.   
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie oraz opinią prawną, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie należności 
w kwocie 680,86 zł za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.  
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie środków z budżetu powiatu  
w kwocie 60 000,00 zł na wydatki dotyczące projektu Niepełnosprawni w pracy – program 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach zaplanowanej transzy 
środków w harmonogramie realizacji wydatków budżetu powiatu na 2018 r. dla jednostki  
w grudniu 2018 r.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia 
postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym: 
2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć 
zadań”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawców na poszczególne zadania: 

• Nr I – gmina Stare Czarnowo, jako jedyną  i najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 4, 
Firmy Handlowo-Usługowej „EMA” Emilia Rulewicz z Pyrzyc, za kwotę brutto  
542 700,00 zł; 

• Nr II – gmina Gryfino, jako jedyną i najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 3, 
Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DROGBUD Mateusz Siwek z Wełtynia, za 
kwotę brutto 573 642,00 zł; 

• Nr III – gminy: Banie i Widuchowa, jako jedyną i najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 
5, Firmy Handlowo-Usługowej „EMA” Emilia Rulewicz z Pyrzyc, za kwotę brutto 711 
990,00 zł; 

• Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, jako jedyną i najkorzystniejszą przyjął 
ofertę nr 2, Spółdzielni Usług Rolnych ROL-BUD z Trzcińska-Zdrój, za kwotę brutto  
1 240 920,00 zł; 

• Nr V – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice jako jedyną i najkorzystniejszą przyjął 
ofertę nr 1, MULTIPOL Przedsiębiorstwa Wielobranżowego W.P. Rzeczycki z Chojny, za 
kwotę brutto 1 342 980,00 zł. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie aneksu do umowy nr 35/ZD/18 z dnia 9 października 2018 r. na 
wykonanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej  
nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 4+050 do km 4+730”  
w związku z koniecznością uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(tzw. decyzji ZRID)  w wyniku planowanej aplikacji o dofinansowanie inwestycji w ramach 
środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zapłatę należności, do dnia 31 grudnia 
2018 r.,  wynikających z: 

• umowy nr 10/RI/18 z dnia 20.08.2018 r. z CTSPBWS TEBBEX Łukasz Bartkowiak – 
„Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie” – II cześć zamówienia; 

• zamówienia znak: RI.2721.21.2018.AK z dnia 30.11.2018 r. – ZUB Łukasz Nazimek  
– wykonanie fugowania muru ceglanego (mur obronny w Chojnie); 

• zamówienia znak: RI.2721.17.2018.AK z dnia 31.10.2018 r. – Omega Serwis PHU 
Zapała J.- wymiana gniazda natynkowego siłowego w pomieszczeniu archiwum PZAZ. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na  zmniejszenie planu  finansowego jednostki w dziale 855-
Rodzina, rozdziale 85504-Wspieranie rodziny o kwotę 56,16 zł  - wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane przy jednoczesnym zwiększeniu zakupu materiałów i wyposażenia w związku 
z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa 
w wychowaniu dzieci. 
 Po zapoznaniu się z  wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego jednostki 
w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85508-Rodziny zastępcze o kwotę 43,81 zł wynagrodzenia 
osobowe pracowników i składki na Fundusz Pracy przy jednoczesnym zwiększeniu 
planowanych wydatków o tę kwotę na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia 
społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z dokonaną analizą planowanych 
wydatków zadania zleconego na realizację dodatku wychowawczego. Działanie 13.4.1.5. 
w Pomoc państwa w wychowaniu dzieci. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 
801-Oświata i wychowanie. Zmniejsza się o kwotę 3 658,56 zł planowane wydatki między 
rozdziałami w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przy 
jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę składek ubezpieczenia społecznego. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 
801-Oświata i wychowanie. Zwiększa się w kwocie 9 346,46 zł odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 4 463,46 zł planowanych 
wydatków bieżących oraz zmniejszeniu planu wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 
4 883,00 zł ujętych w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała 
działalność na zadania oświaty i wychowania. 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata  
i wychowanie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 67 468,00 zł 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od 
nich naliczanych kwotę 61 468,00 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków na zadania 
oświatowy i wychowania w Starostwie Powiatowym ujęte w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 6 000,00 zł. 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się planowane wydatki w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 5 000,00 zł z tytułu 
zakupu energii przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę zakupu materiałów i wyposażenia. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 
zgodnie z którym zmniejsza się planowane wydatki w dziale 853-Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe Urzędy Pracy o  kwotę 
11 190,18 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na Fundusz Pracy przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o tę kwotę składek ubezpieczenia społecznego. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 
zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w grudniu o 237 047,27 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transz w kwietniu o 125 860,04 zł, maju o 19 050,43 zł, czerwcu 
o 42 623,47 zł oraz w lipcu o 49 513,33 zł. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę środków w maju o 300 000,00 zł oraz w grudniu o 7 300 000,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w listopadzie o 7 600 000,00 zł. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w grudniu o 36 900,00 zł 
przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w listopadzie o 36 900,00 zł. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w grudniu o 169 943,32 zł 
przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w październiku o 114 479,76 zł oraz w listopadzie  
o 55 463,56 zł. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 16/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 17/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 18/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 19/2018 zmieniającą uchwałę w/s uchwalenia 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 20/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 658/2018 
Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu 
Gryfińskiego przez samorządowy zakład budżetowy. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 21/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 407/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie metod wyceny i prowadzenia 
ksiąg pomocniczych niektórych kategorii aktywów i pasywów, wyłączeń wzajemnych 
rozliczeń między jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego 
wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego Powiatu Gryfińskiego. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 22/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Aktywności w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 23/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 
 

Na posiedzeniu 28 grudnia 2018 r. 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
zgodnie z którym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 755-Wymiar 
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sprawiedliwości, rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna z tytułu zakupu materiałów  
i wyposażenia oraz usług o kwotę 4 767,20 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 
planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, 
zgodnie z którym dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w planie finansowym 
projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość” 
 w wysokości 4 790,00 zł zmniejszając wydatki bieżące z tytułu zakupu usług pozostałych 
przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80134-Szkoły zawodowe 
specjalne, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 650,00 zł 
zwiększając plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne przy zmniejszeniu 
o tę kwotę planowanych wydatków na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia 
przewidywanych wypłat świadczeń z ZUS. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 24/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Zarząd zapoznał się z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r., tj. nr CDLXXI.914.2018 w sprawie wydania opinii  
o projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok, nr CDLXXI.915.2018  
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego, nr CDLXXI.916.2018 w sprawie wydania opinii 
do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego. 
 Zarząd zapoznał się z pismami Dyrektora Niepublicznego Zakładu Fizjoterapii w Gryfinie 
dot. wynajmu gabinetów medycznych w przychodni w Chojnie. 
 Zarząd zapoznał się z decyzją Państwowej Inspekcji Pracy ze Szczecina z dnia 21 grudnia 
2018 r. stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk 
pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają 
wymagania dostępności do nich. 
 Zarząd zapoznał się z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, nr ZAZ/4/2018 z dnia 
27 grudnia 2018 r., przyznającą status zakładu aktywności zawodowej od dnia 27 grudnia 
2018 r. jednostce Powiatu Gryfińskiego pod nazwą Powiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie. 
 Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Wojewody Zachodniopomorskiego na pismo znak: 
ZK.5520.9.20218 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do nowego Planu Działania 
Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

Na posiedzeniu 3 stycznia 2019 r. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, dot. wniosku Pracowni 
Projektowej Maciej Kasprzyk z/s w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
terminu realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę  
ul. 1 Maja w Gryfinie” uznając 42 dni opóźnienia w realizacji ww. zadania niezależnego od 
projektanta (Zarząd podpisał aneks Nr 3 do umowy nr 29/ZD/17 w tym zakresie). 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z operatorem Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o., na świadczenie usług przewozowych w zakresie 
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publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego, na odcinku linii 
komunikacyjnej Gryfino – Pacholęta – Marwice – Gryfino w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 
31 października 2019 r. za kwotę szacunkową 47 000,00 zł brutto.  
 Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie przedstawił 
informację z bieżącej działalności jednostki.  
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się z programem Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o., które odbędzie się w dniu  
15 stycznia 2019 r. oraz udzielił odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2018 r., w którym 
podtrzymał swoje stanowisko z dnia 26.04.2018 r. dot. nabycia udziałów w spółce „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, dot. wniosku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1000,00 zł wyjazdu zespołu 
wokalnego „Sami Swoi” z Zielina na Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek  
im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (dofinansowanie zakupu transportu). 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu 

              Wojciech Konarski 
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