
 1

 
                                          Druk nr 15/XXVI 

 
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 
 

W okresie sprawozdawczym od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia 11 marca 2021 r. 
Zarząd Powiatu w Gryfinie odbył 9 posiedzeń w dniach 14, 21, 28 stycznia, 4, 11, 18 i 25 
lutego oraz 4 i 11 marca 2021 r. Protokół z dnia 11 marca 2021 r. nie został jeszcze przyjęty.  
 

Na posiedzeniu 14 stycznia 2021 r. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie, ekspertyzami technicznymi oraz opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na kasację pozostałych 
środków trwałych (wyposażenia) jednostki, wykazanych w protokole nr 1 z dnia  
21 grudnia 2020 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, 
poprzez utylizację sprzętu oraz wywóz odpadów gabarytowych.  

 Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w zakresie przeprowadzonej przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-
Zdrój likwidacji składników majątku ruchomego powiatu dotychczas używanych, 
wykazanych w protokole nr 1/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, po 
zapoznaniu się z protokołem nr KM.7135.26.2019.UP z dnia 7 stycznia 2021 r.  
Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdu nabytego przez Powiat Gryfiński 
na mocy orzeczenia sądowego o przepadku pojazdu na podstawie przepisów ustawy 
Prawo o ruchu drogowym oraz opinią techniczną wydaną przez rzeczoznawcę, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdu osobowego marki VW 
Golf III o nr rej. SAD II1, poprzez jego odpłatne przekazanie na stację demontażu 
pojazdów, za kwotę 492,00 zł brutto. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie ze Skarbem Państwa PGL LP 
Nadleśnictwo Mieszkowice porozumienia w sprawie uzgodnienia zasad zarządzania 
odcinkiem drogi powiatowej Nr 1423Z Boguszczyn-Jelenin-Narost. 

 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Gryfinie dot. zwiększenia planu dochodów powiatu  
i wydatków jednostki na 2021 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 
80195 – Pozostała działalność w kwocie 181 430,00 zł w związku z  realizacją 
projektu pn. „Zawodowcy” w ramach działania 8.6 RPO WZ - Wsparcie szkół  
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących  
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia zawodowego.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 402/2021 w sprawie zmiany uchwały  
nr 351/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie 
zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania 
podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński. 

 
Na posiedzeniu 21 stycznia 2021 r. 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Geodety Powiatowego, jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z firmą OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą  
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w Rzeszowie za kwotę 484 500,00 zł brutto w przedmiocie „Dostosowanie baz 
danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, meta dane”  
w związku z realizacją projektu „Budowa Regionalnej infrastruktury Informacji 
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan zamówień 
publicznych dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie na rok 2021.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 403/2021 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. „Ja i Ty = My”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 404/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 405/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów  
i wydatków Powiatu na 2021 r. w związku ze zwiększeniem stawki godzinowej za 
prowadzenie zajęć w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym  
w ramach programu „Za życiem”.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 43 060,27 zł 
planu finansowego wydatków jednostki na 2021 r. w związku z niewykorzystaniem 
środków przyznanych i przekazanych przez PFRON na realizację pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd” w 2020 r. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 406/2021 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 

 
Na posiedzeniu 28 stycznia 2021 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 

oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wykonawcy zadania  
pn.: „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” jednogłośnie wyrażając zgodę na podpisanie 
Aneksu nr 3 do umowy nr 2/RI/20, w którym zwiększa się wartość zadania o kwotę 
418,00 zł brutto miesięcznie, w okresie styczeń-czerwiec 2021 r., ze względu na 
trwający stan epidemiczny skutkujący zwiększeniem kosztów usługi. 

 Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie 
oraz orzeczeniem nr 302/2020/2021 z dnia 20.11.2020 r. o potrzebie kształcenia 
specjalnego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na organizację zajęć 
rewalidacyjnych dla ucznia klasy pierwszej I LO w wymiarze 2 godzin tygodniowo 
od dnia 01.02.2021 r. do 25.06.2021 r. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, gdzie jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Moryniu o wsparcie uczestnictwa dzieci w konkursie 
internetowym Star Bridge. Powyższa decyzja wynika z przepisów prawa, które nie 
zezwalają powiatowi na dofinansowanie bezpośrednio instytucji kultury.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego jednogłośnie wyrażając zgodę na podpisanie umowy nr 1/ZK/2021  
w sprawie udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji celowej w wysokości  
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150 000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę budynku wielorodzinnego 
zniszczonego podczas pożaru. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż zbędnego składnika majątku, 
użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie tj.  samochodu służbowego 
Honda CR-V nr rej. ZGR K001, rok produkcji 2001 w drodze aukcji  
z ceną wywoławczą 9 300,00 zł, określoną przez rzeczoznawcę samochodowego. 

 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. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci 
dróg powiatowych powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – 
gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna  
i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – Cedynia, Moryń i Mieszkowice”, Zarząd 
jednogłośnie: 
 odrzucił ofertę Wykonawcy GRANITSPORT Marcin Mazur, Szczecin na 

podstawie art. 89 ust. l pkt 2 uPzp tj. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)”  
(w ofercie podano niepoprawną wysokość dziennej stawki za opóźnienie  
w wykonaniu zadania - niezgodność z pkt l b) Części XIII SIWZ); 
oraz zatwierdził wybór wykonawców na: 

 zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa - Paan-bus Spółka  
z o.o. z/s w Szczecinie z oferowaną kwotą 62 565,31 zł brutto;  

 zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój - Zakład Usługowo-
Handlowy Agnieszka Aniśkiewicz z/s w Myśliborzu z oferowaną kwotą  
35 440,83 zł brutto;  

 zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń - Zakład Usługowo-
Handlowy Agnieszka Aniśkiewicz z/s w Myśliborzu z oferowaną kwotą  
27 520,14 zł brutto. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował porządek obrad 
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 11:00. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki  
o kwotę 8 752,27 zł w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych dla 
pracowników. Środki zostaną sfinansowane z rezerwy celowej przeznaczonej na 
odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym 
zwiększa się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 
50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami i prowizjami 
pobieranymi przez bank. Środki zostaną sfinansowane z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu na 2021 r.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 407/2021 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 
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Na posiedzeniu 4 lutego 2021 r. 
 
 Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

w Gryfinie oraz opinią psychologiczno-pedagogiczną nr 94/2020/2021 z dnia 
12.01.2021 r., Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na organizację 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy klasy drugiej LO  
w wymiarze 10 godzin tygodniowo od dnia 8.02.2021 r. do 25.06.2021 r. 

 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru 
likwidacji Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Chojnie, zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum 
Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy do innego technikum w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Chojnie oraz zamiaru przekształcenia Technikum 
Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  
w Chojnie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 409/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za rok 
2020. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 408/2021 w sprawie uzgodnienia projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia dla terenu położonego  
w obrębie ewidencyjnym Golice. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie przyjął informację w zakresie rozliczenia dotacji podmiotowej 
udzielonej Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Gryfinie z budżetu 
Powiatu Gryfińskiego w 2020 r. i nie wniósł uwag. 

 
Na posiedzeniu 11 lutego 2021 r. 

 
 Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Powiatu w Gryfinie za 2020 r. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 410/2021 w sprawie powołania komisji 
stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych jednogłośnie nie wyrażając zgody na zawarcie ugody  
z Wykonawcą Giardino Beata Cabaj w zakresie realizacji umowy nr 2/S/2015 z dnia 
29.05.2015 na roboty budowlane pn. „Restauracja historycznego obiektu 
zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju” - I część 
zamówienia (Rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku Zdroju).  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych jednogłośnie wyrażając zgodę na przesunięcie kwoty 
95 000,00 zł w obrębie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 
2021 r.  z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy I LO w Gryfinie”. 

 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu finansowego wydatków  
o kwotę 12 700,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 411/2021 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 
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Na posiedzeniu 18 lutego 2021 r. 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zaakceptowanie 
wniosku Wykonawcy Komputronik Biznes Sp. z o.o. zwiększającego wartość 
umowy, przedłużającego termin wykonania przedmiotu umowy i zmieniającego 
formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. realizacji zamówienia  
pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” i podpisał aneks nr 8 do umowy 
nr 14/RI/18 w tym zakresie. 

 Po zapoznaniu się z Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w sprawie podpisania umowy o prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod 
nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna – Białęgi, przejście przez 
miejscowość Narost”. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
nr 9/ZD/21 z firmą VIA Projekt w Szczecinie za kwotę 39 975,00 zł. 

 Po zapoznaniu się z Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów: 

 Nr 11/ZD/21 z firmą Paan-bus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie za kwotę   
21 789,66 zł brutto w sprawie zlecenia wykonania wycinki i podcinki drzew, 
wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi, w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie gminy Gryfino, Widuchowa i Stare Czarnowo, 

 Nr 13/ZD/21 z firmą Paan-bus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie za kwotę   
65 001,61 zł brutto w sprawie zlecenia wykonania wycinki i podcinki drzew, 
wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi, w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie gminy Banie, Chojna i Trzcińsko – Zdrój, 

 Nr 14/ZD/21 z Zakładem Usługowo – Handlowym Agnieszka Aniśkiewicz  
z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 49 437,00 zł brutto w sprawie zlecenia 
wykonania wycinki i podcinki drzew, wraz z nasadzeniami 
kompensacyjnymi, w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy 
Mieszkowice, Moryń i Cedynia. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 412/2021 w sprawie zaopiniowania 
propozycji zaliczania dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 413/2021 w sprawie ustalenia na 2021 rok 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinasowanie 
jest przyznane. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 414/2021 w sprawie przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński. 

 Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra 
Omieczyńskiego w Gryfinie, Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów 
Organu i wydatków jednostki, po akceptacji wniosku dotyczącego projektu „Zdrowe 
ciało i umysł w czasie pandemii Covid – 19”, w wysokości 54 427,00 zł. Wkład 
własny w wysokości 9 605,00 zł zostaje zabezpieczony w ramach planu finansowego 
jednostki 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, Zarząd 
wyraził zgodę na zwiększenie dochodów organu i wydatków jednostki dotyczących 
projektu „Nowoczesna edukacja - nowoczesny nauczyciel w dobie pandemii” 
o 1 295,00 zł.   
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 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zarząd 
wyraził zgodę na zwiększenie środków w planie finansowym wydatków na 2021 r.  
w wysokości 185 182,94 zł, w związku z niewykorzystaniem w 2020 r. środków na 
realizację projektu pn.: „Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją  
w przyszłość” w ramach programu RPO WZ na lata 2014-2020. Środki zostaną 
zabezpieczone w ramach budżetu jednostki.  

 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie  
w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2021 r związanego z wypłatą nagrody 
jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika, Zarząd wyraził zgodę na 
zwiększenie wydatków w kwocie 59 733,90 zł.  Środki zostaną sfinansowane  
z rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody 
jubileuszowe.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr OR/11/2021 na udzielenie dotacji podmiotowej w wysokości 50 000,00 zł dla 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 

 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmiany w planie finansowym wydatków 
Starostwa Powiatowego w wysokości 1 431,95 zł, na wniosek Skarbnika Powiatu. 
Zmiana dotyczy uregulowania zobowiązania wobec Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie z tytułu dochodów Skarbu Państwa wraz z odsetkami. 
Środki zostaną sfinansowane z rezerwy ogólnej 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 415/2021 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 
 

Na posiedzeniu 25 lutego 2021 r. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 416/2021 w sprawie udzielenia 
upoważnienia Panu Arkadiuszowi Durmie do składania w imieniu Zarządu Powiatu 
w Gryfinie oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji 
wydawanych przez Wydział Architektury i Budownictwa w sprawach, w których 
stroną postępowania jest zarządca drogi powiatowej. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 417/2021 w sprawie ustalenia liczby 
oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych 
w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku 
szkolnym 2021/2022. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy nr 1/KM/2021 z firmą EUROTAB Sp. z o.o.  
z/s w Skarbimierzycach na wykonanie dostawę i złomowanie tablic rejestracyjnych 
dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Wartość umowy została oszacowana na  
141 253,20 zł brutto/rok. 

 Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż zbędnego składnika majątku, 
użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie tj.  samochodu służbowego 
Honda CR-V nr rej. ZGR K001, rok produkcji 2001 w drodze aukcji  
z ceną wywoławczą 7 900,00 zł (zgodnie z wyceną ubezpieczeniową). 

 Na wniosek Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie bieżącej działalności PZAZ  
z dotacji podmiotowej w wysokości 18 447,22 zł. 
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 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
zapoznał się ze sprawozdaniami za 2020 rok z działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie i zaopiniował je pozytywnie.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 418/2021 w sprawie harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2021 rok. 

 
Na posiedzeniu 4 marca 2021 r. 

 
 Zarząd większością głosów pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie petycji dotyczącej zaliczenia Jeziora Strzeszowskiego do 
strefy ciszy. 

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

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na kasację pozostałych środków trwałych 
użytkowanych przez jednostkę, wymienionych w protokole nr 1/2021 z dnia 
23.02.2021 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował 
porządek obrad Nadzwyczajnego 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 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w dniu 9 marca 
2021 r. o godz. 11:00. 

 Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie 
oraz opinią psychologiczno-pedagogiczną nr 72/2020/2021 z dnia 25.11.2020r., 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na organizację zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia dla uczennicy klasy drugiej I LO w wymiarze 5 godzin tygodniowo od 
dnia 8 marca 2021 r. do 25.06.2021 r. 

 Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie 
oraz opinią psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną nr 116/2020/2021 z dnia 
10.02.2021r., Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na organizację 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy klasy drugiej I LO  
w wymiarze 5 godzin tygodniowo od dnia 8 marca 2021 r. do 25.06.2021 r. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 419/2021 w sprawie określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału 
przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod 
Siekierek wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. 

 
 
 

 
Przewodniczący Zarządu 

     Wojciech Konarski 


