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         Druk nr 1/IX 
 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 
POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 
W okresie sprawozdawczym od 16 maja 2019 r. do dnia 6 czerwca 2019 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 4 posiedzenia w dniach 16, 23 i 29 maja 2019 r. oraz 6 czerwca  
2019 r. Protokół z dnia 6 czerwca 2019 r. nie został jeszcze przyjęty.  
 

Na posiedzeniu 16 maja 2019 r. 
 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie, w zakresie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Wróblewskiej – 
głównej księgowej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Zakładu, na czas nieobecności Dyrektora jednostki. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 3/2019 do umowy nr PCPR. 
4360.0034.2018.MJ 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. Aneks  
dot. przyznanych przez PFRON środków finansowych pochodzących z algorytmu na 2019 r., 
których część została przeznaczona na działalność WTZ.  
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 5/2019 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  
w Gryfinie, w sprawie dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatu terapii 
zajęciowej. Aneks dot. przyznanych przez PFRON środków finansowych pochodzących  
z algorytmu na 2019 r., których część została przeznaczona na działalność WTZ. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy między Powiatem Gryfińskim a Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie,  
w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy między Powiatem Gryfińskim  
a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie 
dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz  
po wprowadzeniu poprawek, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Remont sali gimnastycznej ZSP w Chojnie przy ul. Dworcowej 3”. Zarząd podjął 
jednogłośnie uchwałę Nr 100/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia w/w postępowania. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych jednostki  
na rok 2019, zgodnie z którym zmniejsza się wydatki w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdziale 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 5 000,00 zł  
i przenosi się tę kwotę na wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146- 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Gryfinie, zgodnie z którym w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – 
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Nadzór budowlany, zmniejsza się planowane wydatki bieżące z tytułu końcowego rozliczenia 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. o kwotę 631,44 zł przy jednoczesnym 
zwiększeniu o tę kwotę planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe członków 
korpusu służby cywilnej. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym przesuwa się środki ujęte w planie finansowym 
wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie na remont sali przy ul. Żółkiewskiego  
w kwocie 147 750,00 zł na zadanie dotyczące remontu sali przy ul. Dworcowej, w związku  
z wykonaną dokumentacją techniczną wraz z kosztorysami dla zadań remontowych 
dotyczących dwóch sal gimnastycznych w ZSP w Chojnie.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie Handlowo-Usługowej „ELWI” z Gryfina wykonania usługi 
utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino, za kwotę 12 864,07 zł 
brutto. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający 
uchwałę nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 r.  
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający 
uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2019-2039. 
 

Na posiedzeniu 23 maja 2019 r. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Koła TPD przy Szkole Podstawowej  
w Żabnicy, jednogłośnie wyrażając zgodę na udzielenie dotacji w wysokości 500,00 zł (dział 
750, rozdział 75075, § 4190) z przeznaczeniem na organizację konkursu fotograficznego 
odbywającego się w ramach imprezy pn. „Smaki Ryb Odrzańskich”. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020 
następujących szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński tj.: 
1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie (ze zmianami); 
2) Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (ze zmianami); 
3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. 
Arkusze organizacyjne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie, po ich 
ponownym zweryfikowaniu przez Wydział „EK”. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 101/2019 uchylającą uchwałę w sprawie 
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Gryfinie.  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 102/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie. Zarząd wyznaczył 
przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej na dyrektora szkoły  
tj. Naczelnika Wydziału „EK” – Elżbietę Lorenowicz-Bień, Kierownika Referatu „KA” – 
Edytę Szturo oraz Naczelnika Wydziału „GN” – Lucynę Zawieruchę. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 3/KM/19 z firmą „Pomoc Drogowa, Parking 
strzeżony Eugeniusz Brzuskiewicz na świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów 
z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym 
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wskazanym przez Starostę, na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez 
uprawnioną osobę, do kwoty 24 750,00 zł brutto. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
na zadanie pn. „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka”. Zarząd podjął 
jednogłośnie uchwałę Nr 103/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia w/w postępowania. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie raport o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. oraz 
postanowił o opublikowaniu raportu na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w ustawowym terminie. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, 
między paragrafami w kwocie 958,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych  
na składki ZUS w ramach projektu „Aktywnie żyć i zdrowym być” - Fundusz Małych 
Projektów Interreg VA. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 104/2019 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 WOPR – Odział w Gryfinie dot. zaplanowanych 
szkoleń ratowniczych oraz profilaktyki dla dzieci i młodzieży w roku bieżącym. 
 Zarząd zaakceptował ostateczne przedsądowe wezwanie spółki „Dom Lekarski” S.A.  
z/s w Szczecinie do zapłaty kary umownej należnej powiatowi z tytułu niezrealizowanych 
części zadań inwestycyjnych zawartych w planie inwestycyjnym. 
 

Na posiedzeniu 29 maja 2019 r. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, 
użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, wskazanych w protokole nr 4/2019  
z dnia 24 kwietnia 2019 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego,  
w sposób wskazany przez komisję. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie, za wyjątkiem składników wymienionych w pozycji 3, 14 i 16, wyraził zgodę  
na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, użytkowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie, wskazanych w protokole nr 5/2019 z dnia 15 maja 2019 r.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, w sposób wskazany przez 
komisję. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Chojnie oraz opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie porozumienia w sprawie użyczenia 
samochodu Ford Transit z dnia 27 grudnia 2004 r. oraz wyraził zgodę na nieodpłatne 
przekazanie w/w samochodu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
 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 
odcinka drogi Trzcińsko Zdrój- Białęgi”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe 
zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą  
w Myśliborzu za kwotę 1 277 047,11 zł brutto.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zawarcie z Gminą Moryń umowy w sprawie realizacji w 2019 r. robót drogowych 
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na drogach powiatowych na terenie Gminy Moryń do kwoty 80 000,00 zł brutto (środki 
powiatu do 40 000,00 zł brutto). 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zawarcie z Gminą Mieszkowice umowy w sprawie realizacji w 2019 r. robót 
drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice do kwoty 300 000,00 zł 
brutto (środki powiatu do 150 000,00 zł brutto). 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie porozumień z gminami w sprawie powierzenia gminom zadań zarządcy 
dróg powiatowych na terenie miast: 
• z Gminą Trzcińsko - Zdrój na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój w okresie od 1 kwietnia 

2019 r. do 31 marca 2020 r. za kwotę 48 000,00 zł, 
• z Gminą Mieszkowice na terenie miasta Mieszkowice w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 

31 marca 2020 r. za kwotę 45 400,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający 
uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 
zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Projekt został 
skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających 
siedzibę na obszarze Powiatu Gryfińskiego. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
pozytywnie zaopiniował arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
na rok szkolny 2019/2020 oraz zgłosił uwagi do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2019/2020 w zakresie podziałów na 
grupy. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 4/KM/2019 z Alicją i Grzegorzem Pytka 
prowadzącymi działalność gospodarczą XEDOS s.c. z/s w Dołuje na świadczenie usług 
polegających na odbieraniu i demontowaniu pojazdów kompletnych i niekompletnych 
przeznaczonych przez zamawiającego do likwidacji oraz wydawania zaświadczeń zgodnie  
z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, za 
kwotę 400,00 zł brutto za każdy zdemontowany pojazd.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, po zapoznaniu się  
z protokołem Nr KM.713545.2016.UP z dnia 22 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 
Volkswagen Polo o nr rej. ZGY 90FT, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na 
stację demontażu pojazdów.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po 
zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: 
Modernizacja energetyczna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsko- Zdroju wraz  
z zagospodarowaniem terenu”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 
Wykonawcy tj. firmy MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska z siedzibą w Koszalinie za 
kwotę 239 850,00 zł brutto.  
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki między 
paragrafami w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy 
rodzinie w kwocie 1 154,97 zł z tytułu wzrostu kwoty podstawowego odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na zadania na podstawie 
porozumień między paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - 
Pozostała działalność w kwocie 12 663,00 zł w związku z realizacją zadań wiodącego 
ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikającego z programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, na zakup niezbędnych pomocy 
dydaktycznych do prowadzenia zajęć.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2019 r., 
zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w maju o 50 000,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w listopadzie o 50 000,00 zł. Zarząd jednocześnie, zgodnie z zapisami 
umowy dot. realizacji projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją  
w przyszłość”, zobowiązał Dyrektora do analizy planu finansowego i podjęcia kroków, które 
spowodują renegocjacje umowy lub jej zawieszenie, bądź zmianę harmonogramu.  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki 
na 2019 r., zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w maju o 25 976,00 zł, czerwcu  
o 23 000,00 zł, lipcu o 47 698,00 zł, sierpniu o 117 851,00 zł, wrześniu o 130 155,00 zł, 
październiku o 130 155,00 zł oraz w listopadzie o 233 625,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transz w kwietniu o 564 579,00 zł oraz w grudniu o 143 881,00 zł. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w maju o 2 000 000,00 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transzy w kwietniu o 2 000 000,00 zł. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 105/2019 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 106/2019 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 107/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-
2039. 
 Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie danych finansowych spółki „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Sp. z o.o. dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1  
im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie. 
 Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr XVI.132.S.2019 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania 
dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/42/2019 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok. 
 
         Przewodniczący Zarządu 
 
      Wojciech Konarski 
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