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                                    Druk nr 6/XL 

 
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 
 

W okresie od dnia 25 sierpnia 2022 r. do dnia 21 września 2022 r. Zarząd Powiatu  
w Gryfinie odbył 5 posiedzeń. 
 

Na posiedzeniu 25 sierpnia 2022 r. 
 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 2/KM/22 zawartej  
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., w którym zmniejsza się wartość 
realizacji zadania  o kwotę 895,64 zł brutto.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 686/2022 w sprawie utworzenia w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie oddziału 
przygotowawczego (dla uczniów z Ukrainy). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 687/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz kierunków kształcenia zawodowego  
w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku 
szkolnym 2022/2023 (ustalono dodatkowo: zmianę liczby uczniów w ZSP w Gryfinie  
w oddziale klasy pierwszej technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych - zwiększenie do 30 uczniów i podział na grupy). 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

- zaliczenie na poczet czynszu za 2022 r. nakładów poniesionych przez spółkę „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. na majątek Powiatu Gryfińskiego, 
- przesunięcie w planie wydatków kwoty w wysokości 320 000,00 zł, celem 
uregulowania rozliczeń pomiędzy Powiatem a Spółką Szpital Powiatowy w Gryfinie, 
- wydzierżawienie Spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie sprzętu medycznego  
i wyposażenia zakupionego do dnia 30.06.2022 r. przez Powiat Gryfiński.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmianę budżetu, polegającą na zabezpieczeniu dodatkowych środków  
w wysokości 246,15 zł na usługę tłumaczenia spotkania polsko-niemieckiego 
dotyczącego sytuacji kryzysowej na rzece Odra. Środki zostaną zabezpieczone z rezerwy 
celowej z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 688/2022 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2022 rok. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zajęcia stanowiska dotyczącego katastrofy ekologicznej na rzece Odrze. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie o zrealizowanych zleceniach i wystąpieniach z wnioskiem  
o dofinansowanie z SODIR w lipcu 2022 r. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Chojnie o zatwierdzeniu do realizacji projektu „Praktyczne podejście do doradztwa 
zawodowego” dofinansowanego kwotą 250 000 Euro. 
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Na posiedzeniu 1 września 2022 r. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po zapoznaniu się z propozycją 

komisji przetargowej rozstrzygnięcia postępowania, Zarząd jednogłośnie dokonał 
wyboru wykonawcy Spółki EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie z s.  
w Kobierzycach z oferowaną kwotą 1 791 739,18 zł brutto oraz 72 miesiącami 
gwarancji, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin-
Chwarstnica, na odcinku Drzenin-Sobieradz”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po zapoznaniu się z propozycją 
komisji przetargowej, Zarząd jednogłośnie unieważnił postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie  
pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę 
odcinków dróg powiatowych”, ze względu na cenę złożonej oferty, która znacznie 
przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 

 Na wniosek Kierownika Informatyki, Zarząd jednogłośnie zaakceptował koncepcję 
projektu i wyraził zgodę na złożenie wniosku w konkursie grantowym Cyfrowy Powiat 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
REACTU-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia, w trzech obszarach: cyfryzacja jednostek publicznych, 
edukacja cyfrowa dla urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwa. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXXVI/268/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.  
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. i skierował pod obrady Rady Powiatu. 

 Zarząd wysłuchał informację Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie i Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. uczniów  
z Ukraińskiego Domu Dziecka przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych  
w Moryniu rozpoczynających edukację ponadpodstawową. 

 
Na posiedzeniu 8 września 2022 r. 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 689/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie (dot. zawarcia i rozliczenia 
umowy z MON o udzielenie dotacji celowej na działalność dydaktyczno-wychowawczą 
w dziedzinie obronności państwa). 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie finansowe Związku Sybiraków Powiatu 
Gryfińskiego, w wysokości 1 200,00 złotych na organizację Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowania IX Wojewódzkich Integracyjnych 
Zawodów Latawcowych Ligi Obrony Kraju dla młodzieży szkolnej oraz świetlic 
wiejskich, w wysokości do 2 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup pucharów, 
medali i nagród. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, po 
wysłuchaniu informacji dodatkowej Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego, Zarząd jednogłośnie przyjął  zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu 
Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie oraz udzielił pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu członkowi Zarządu Panu Henrykowi Kaczmarowi, dając 
jednocześnie rekomendację do sposobu głosowania nad projektami uchwał na walnym 
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zgromadzeniu oraz wsparcie merytoryczne dwóch pracowników Referatu Kontroli  
i Audytu Wewnętrznego. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie przez dwóch członków Zarządu porozumienia w/s uzgodnienia 
sposobu korzystania z drogi powiatowej nr 1424Z Mieszkowice – Macierz w ramach 
realizacji inwestycji pn.: „Zadanie nr 1B.2/3: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, 
Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego 
lodołamania – część 3”, po uzupełnieniu zapisów w pełnomocnictwie szczególnym. 

 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku 
ruchomego, użytkowanych przez PPP w Gryfinie oraz filię w Chojnie, wskazanych 
w protokole nr 1/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. z przeprowadzonej oceny składników 
majątku ruchomego oraz protokołu nr 1/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. z przeprowadzonej 
oceny składników majątku ruchomego (filia w Chojnie). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 690/2022 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2022 rok. 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie 
należności zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie, w wysokości 47 618,35 złotych w związku  
z zakończonymi czynnościami likwidacyjnymi i upływem okresu przedawnienia. 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie 
należności zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie,  
w wysokości 3 601,99 złotych w związku z zakończonymi czynnościami 
likwidacyjnymi i upływem okresu przedawnienia. 

 Zarząd zapoznał się z uchwałą nr 50-44/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie opinii o informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2022 r. 

 Zarząd zapoznał się z odpowiedzią dyrektora Departamentu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju i Technologii z dnia 1 września 2022 r. na apel 
Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia br. w sprawie katastrofy na Odrze, a także pismem 
zastępcy Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2022 r.  
o przekazaniu w/w apelu Zarządu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów, według 
kompetencji. 

 Zarząd zapoznał się z artykułem prasowym Głosu Dziennika Pomorza z dn. 05.09.2022 
r. pn. „Szpitalom w regionie grozi bankructwo? Marszałek pisze list do ministra 
zdrowia”. 

 Zarząd zapoznał się z projektem protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 25 sierpnia 2022 r.  

 
Na posiedzeniu 15 września 2022 r. 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 691/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się wprowadzenia do budżetu środków  
w wysokości 108 496,00 zł otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie tytułem wsparcia 
na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką dla dziećmi 
będącymi obywatelami Ukrainy. 

 Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Zastępcy Dyrektora Departamentu Wspierania 
Polityk Gospodarczych, znak: PG5.057.31.2022 z dnia 9 września 2022 r. na apel 
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Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia 2022 r. skierowany do Prezesa Rady Ministrów  
dot. katastrofy ekologicznej na Odrze. 

 Zarząd zapoznał się z odpowiedzią z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak: 
BM.zpo.071.93.2022 z dnia 6 września 2022 r. na apel Zarządu Powiatu z dnia  
19 sierpnia 2022 r. skierowany do Prezesa Rady Ministrów dot. katastrofy ekologicznej 
na Odrze. 

 Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie na wystąpienie pokontrolne, znak: KA.1711.1.2022.MP, po przeprowadzonej 
kontroli planowej, problemowej w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki 
finansowej. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Zarządzania Kryzysowego o zawarciu 
umowy nr 18/ZK/2022 w/s udzielenia dotacji celowej dla gminy Chojna  
z przeznaczeniem dla OSP w Chojnie na dofinansowanie organizacji 
Międzynarodowych Manewrów Pożarniczych.  

 
Na posiedzeniu 21 września 2022 r. Zarząd rozpatrzył następujące wnioski: 

 
 Podjęcie uchwały w/s ogłoszenia II naboru wniosków o udzielenie w 2022 roku dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu gryfińskiego. 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 
na organizację nauczania indywidualnego dla ucznia klasy pierwszej Technikum. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozpatrzenia wniosku 
Wykonawcy VIA Projekt Łukasz Szawaryński dot. podpisania aneksu do umowy na 
wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań pn.: 

- Remont ulicy Sienkiewicza w Mieszkowicach 
- Remont ulic Dworcowej i Mieszka I w Chojnie, planowanych do realizacji  

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja I. 
 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie 

wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Szczecin-Kołowo-
Śmierdnica, poprzez uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s rozstrzygnięcia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 
„Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego” w podziale na dwie części zamówienia. 

 Wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s użyczenia Gryfińskiemu 
Stowarzyszeniu Ratowniczemu fantomu szkoleniowego. 

 Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego  
i planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

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

 Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego  
w Gryfinie w/s zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 2022 r.  

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
w/s zwiększenia planu finansowego dochodów Powiatu gryfińskiego oraz planu 
finansowego wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie na  
2022 r.  
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 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu 
finansowego na 2022 r.  

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

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

 Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany  
w planie finansowym wydatków na 2022 r.  

 Podjęcie uchwały w/s zmiany budżetu powiatu na 2022 rok. 
 Podjęcie uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2022-2039. 
 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2022 rok. 
 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039. 
 
 
 
 

 
                                     Przewodniczący Zarządu 

     Wojciech Konarski 
 


