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                                    Druk nr 10/XXXVIII 

 
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 
 

W okresie od dnia 26 maja 2022 r. do dnia 14 czerwca 2022 r. Zarząd Powiatu  
w Gryfinie odbył 4 posiedzenia. 
 

Na posiedzeniu 26 maja 2022 r. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 646/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dla Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, związanego z realizacją projektu pn. „Powiat Gryfiński dla Ukrainy”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 647/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, związanego  
z realizacją projektu pn. „W świecie wyobraźni”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 648/2022 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 2022 r. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 649/2022 w sprawie zatrudnienia Dyrektora 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 650/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie do składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
jednostki. 

 Po przeprowadzeniu dyskusji z dyrektorami jednostek, Zarząd pozytywnie zaopiniował 
arkusze organizacyjne na rok szkolny 2022/2023 następujących szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński tj.: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie;  
2) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie; 
3) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, po zmianach w zakresie ilości 

etatów administracji i obsługi (29,1 etatu); 
4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie – po zmianach  

w zakresie ilości etatów administracji i obsługi (16,5 etatu); 
5) Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie; 
6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 651/2022 w sprawie powołania komisji  
do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu gryfińskiego 
oraz określenia trybu pracy komisji i oceny wniosków. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Sołectwa Żabnica gm. Gryfino, 
większością głosów wyrażając zgodę na dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł 
organizacji X edycji konkursu kulinarnego „Smaki Ryb Odrzańskich” z przeznaczeniem 
na zakup nagród. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe uroczystych obchodów 



 2

jubileuszu 1050-lecia Bitwy pod Cedynią do kwoty 8 000,00 zł z przeznaczeniem  
na wynajem sceny oraz na nagłośnienie i oświetlenie. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd negatywnie rozpatrzył ofertę Fundacji Droga Lotha dot. realizacji 
zadania publicznego w trybie pozakonkursowym ze względu na to, iż doszłoby do 
podwójnego finansowania przez Powiat Gryfiński tego samego zadania pn.: „Trzcińskie 
spotkania z Historią”.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Utrzymanie ulic powiatowych na terenie 
miasta Gryfino”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 652/2022 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 653/2022 w sprawie wyrażenia opinii  
o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania (dot. drogi 
nr 427021Z Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie). 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po 
rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy TTA s.c. J. Tybińkowski, K. Troszyński Architekci 
z s. w Stargardzie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie do 17.06.2022 r. 
terminu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania  
pn.: „Przebudowa hallu wejściowego na punkt obsługi interesantów w budynku 
Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie” i podpisał Aneks nr 1 
w tym zakresie. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie środków w planie finansowym wydatków 
jednostki w wysokości 9 474,08 zł dotyczących projektów realizowanych w ramach 
środków europejskich. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenia do budżetu środków finansowych na 
realizację przedsięwzięcia pn.: „Klimat na pierwszym planie” finansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów Organu w wysokości 148 564,80 zł, co stanowi 90% 
kwoty dofinansowania. W planie jednostki zabezpiecza się środki w wysokości  
165 072,00 zł z czego kwota 16 507,20 zł zostanie sfinansowana z rezerwy bieżącej 
ogólnej powiatu.   

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów Organu i planu wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (ZK) o 38 541,34 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie 
zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, zabezpieczenie transportu z darami  
do miejsc zakwaterowania oraz na zakup środków czystości i sztućców w związku  
z przekazanymi od Wojewody Zachodniopomorskiego środkami z Funduszu Pomocy 
Ukrainie.  

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o 28 055,00 zł planu dochodów Organu  
i planu wydatków jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób do 
pomocy dla opiekuna tymczasowego oraz na prowadzenie ewidencji małoletnich 
obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 654/2022 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2022 rok. 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie zatwierdził informację 
zawierającą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
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nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono 
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 
500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej”.  
W/w informacja zostanie podana do publicznej wiadomości. 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd zatwierdził łączne Sprawozdanie finansowe 
Powiatu Gryfińskiego za 2021 r.  

 Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania. 

 
Na posiedzeniu 2 czerwca 2022 r. 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 655/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia 

Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 656/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
(dot. podejmowania wszelkich czynności w imieniu Powiatu Gryfińskiego w sprawach 
dotyczących zawarcia i wykonania umowy darowizny pieniężnej przekazanej przez 
Fundację Studencką Młodzi Młodym).   

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie Wojewódzkiego 
Turnieju Piłki Nożnej dla chłopców ze Szkół i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych  
w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup piłek i dyplomów. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dotyczącym oferty realizacji zadania publicznego w trybie 
pozakonkursowym (koncert patriotyczny „Tym którzy zginęli dla Polski”), Zarząd 
jednogłośnie skierował wniosek do uzupełnienia poprzez doprecyzowanie rezultatów 
realizacji zadania. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie uznał celowość realizacji zadania publicznego w trybie 
pozakonkursowym pn. „Rowerem na szlaku Pana Samochodzika”. Oferta zostanie 
umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
dochodów powiatu o kwotę 32 953,13 i zwiększenie planu wydatków Starostwa  
o kwotę 34 687,50 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej powiatu  
o kwotę 1734,37 zł, w związku z realizacją projektu „Budowa Regionalnej 
infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. 

 Zarząd zapoznał się z protokołem nr 4/2022 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki 
Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie dot. realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

 
Na posiedzeniu 8 czerwca 2022 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu jednogłośnie wyrażając zgodę na usunięcie wyrobów 
zawierających azbest z budynków położonych na terenie nieruchomości stanowiącej 
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własność Powiatu Gryfińskiego, którą użytkuje DPS w Moryniu oraz wyraził zgodę na 
sfinansowanie zadania przez powiat w kwocie 6 500,00 zł.  

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 2/KM/22 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 
27.06.2022 r. do 31.08.2022 r. za kwotę szacunkową 25 391,17 zł brutto.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 3 500,00 zł 
realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. „Na Gotyckim Szlaku-
XIII Letni Festiwal Wędrowny 2022 – wydarzenia w Powiecie Gryfińskim”.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na realizację zadania publicznego  
w trybie pozakonkursowym pn. „Zdrowo i bezpiecznie z GSR”, natomiast zobowiązał 
Wydział Zarządzania Kryzysowego do przygotowania wniosku w sprawie udzielenia 
dotacji na realizację proponowanego zadania, umożliwiającej sfinansowanie zakupu 
fantomu do 50%. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł 
realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. „Zwyczaje i obrzędy Nocy 
Świętojańskiej”.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia liczby etatów administracji  
i obsługi o jeden etat konserwatora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę Dyrektorowi na zawarcie umów zlecenia,  
w zakresie realizacji programu „Za życiem”, że wskazanymi pracownikami.   

 Zarząd, po dyskusji, jednogłośnie postanowił, iż projekt uchwały w sprawie przerw  
w funkcjonowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii letnich w 2022 
roku, rozpatrzy po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od Dyrektora jednostki. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 657/2022 w sprawie powołania komisji 
stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendium Rady Powiatu 
Gryfińskiego absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w kategoriach: za szczególne 
wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 oraz szczególne osiągnięcia w 
nauce, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2021/2022. 

 Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie, Zarząd zapoznał się z informacją dot. przyjęcia na stan szkoły 94 książek 
przekazanych jako darowizna od osób prywatnych i nie wniósł uwag. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, 
poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 
Nr 658/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w 
postępowania. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcia Aneksu z Polską Spółką Gazownictwa 
Sp. z o.o. do umowy na przyłączenie do sieci gazowej budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu i podpisał pismo kierowane do Polskiej Spółki Gazownictwa  
w tym zakresie. 
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 Zarząd zapoznał się z opinią RIO w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Zarządowi Powiatu Gryfińskiego absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 

 
Na posiedzeniu 14 czerwca 2022 r. Zarząd rozpatrzył następujące wnioski: 

 
 Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  

oraz Geodety Powiatowego w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Realizacja projektu założenia 
szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Gryfińskiego w części dotyczącej 
pomiaru, wyrównania i załadowania danych do bazy BDSOG oraz przeliczenie 
wysokości obiektów baz danych przestrzennych do systemu odniesień PL-EVRF2007-
NH”. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia  
z Gminą Mieszkowice w/s uzgodnienia zasad współpracy, sposobu realizacji oraz 
finansowania remontu nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Mieszkowicach wraz  
z remontem kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia  
z Gminą Chojna w/s przekazania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia postępowania 
prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie 
pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 
2022/2023 z podziałem na 2 zadania”. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na 
likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny 
przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  
o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s podpisania: 
a) umowy nr 1/2022 w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  
z budżetu Gminy Moryń na uruchomienie linii komunikacyjnej Moryń – Cedynia – 
Chojna; 
b) umowy nr DIR.7240.1.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z Gminy Chojna na uruchomienie linii komunikacyjnej Moryń – Cedynia 
– Chojna; 
c) umowy nr INF.272.18.2022.MW w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej z Gminy Cedynia na uruchomienie linii komunikacyjnej Moryń 
– Cedynia – Chojna. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozpatrzenia skargi na 
działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej 
gminie Widuchowa, Cedynia, Moryń i Trzcińsko-Zdrój. 

 Podjęcie uchwały w/s 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 2022 r.   

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji  
z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych  
w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych. 
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 Podjęcie uchwały w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfińskiego dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy tytułem 
wsparcia na dodatkowe zadania oświatowe. 

 Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie  
w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w/s zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie na 2022 rok. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego na 
2022 rok. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego na 
2022 rok. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego na 2022 rok. 

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu 
finansowego jednostki na 2022 r. 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w/s zmiany  
w planie wydatków budżetowych 2022 r.  

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 
2022 rok. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok. 

 
 

                              
                                     Przewodniczący Zarządu 

     Wojciech Konarski 
 


