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                                    Druk nr 9/XLV 

 
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 
 

W okresie od dnia 26 stycznia 2023 r. do dnia 16 lutego 2023 r. Zarząd Powiatu  
w Gryfinie odbył 4 posiedzenia. 
 

Na posiedzeniu 26 stycznia 2023 r. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 750/2023 w sprawie zawarcia aneksu do 
porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia 
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 751/2023 w sprawie zawarcia porozumienia  
z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia 
uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Zielonej Górze. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 752/2023 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. „Praktyki i staże zawodowe II”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 753/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie (dot. realizacji projektu  
pn. „Praktyki i staże zawodowe II”). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 754/2023 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. „Wędrówki śladami Ludwika Narbutta – bohatera wspólnej historii polsko-
litewskiej”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 755/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie (dot. realizacji projektu  
 pn. „Wędrówki śladami Ludwika Narbutta – bohatera wspólnej historii polsko-
litewskiej”). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 756/2023 w sprawie ustalenia trybu obradowania 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

 Na wniosek Sekretarza Powiatu, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Dostawa oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 757/2023 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

 Na wniosek Sekretarza Powiatu, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn.  „Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w Domu Pomocy Społecznej 
w Moryniu”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 758/2023 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2023 r.  
o kwotę 9 408,00 zł z przeznaczeniem na wymianę posadzki w sali lekcyjnej. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie w ramach planu 
finansowego wydziału środków w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania  
pn.: „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul. 11 Listopada 16d” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego 
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przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w związku  
z niezrealizowaniem części robót w 2022 roku.  

 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki  
o kwotę 1 378,94 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 759/2023 w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2023 rok. 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie zatwierdził informację o udzielonych 
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy 
o finansach publicznych za okres od początku roku do 31.12.2022r. W/w informacja 
zostanie podana do publicznej wiadomości. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 760/2023 w sprawie upoważnienia pełniącego 
obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
jednostki. 

 Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
Sp. z o.o. na pismo z dn. 05.01.2023r., znak: GN.8023.26.2022.AN dot. realizacji 
wybranych działań naprawczych zawartych w Planie naprawczym Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie Sp. z o. o. 

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

 Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie na wystąpienie pokontrolne znak: KA.1711.3.2022.ES z dn. 19.01.2023 r. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych z dn. 25.01.2023 r. dot. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
i Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków”. 

 
Na posiedzeniu 2 lutego 2023 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zlecenie firmie WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy 
znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z zestawem 
montażowym i oznakowaniem pionowym za kwotę 52 561,59 zł brutto.  

 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 w części I zadania  
pn.: „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych powiatu 
gryfińskiego z podziałem na 3 zadania”, ze względu na cenę złożonej oferty, która znacznie 
przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg 
powiatowych powiatu gryfińskiego – zadania nr 1”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 
Nr 761/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w 
postępowania. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie  
pn.: „Remont instalacji odgromowych w budynkach administracyjnych Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i 11 Listopada 16D oraz w Chojnie 
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przy ul. Dworcowej 1” tj. firmy ELPREN Usługi Techniczne i Projektowe z siedzibą  
w Gryfinie z oferowaną ceną w wysokości 52 398,00 zł brutto.  

 Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających z obszarów wodnych położonych na obszarze powiatu gryfińskiego 
obowiązujących w roku 2023. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 762/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za rok 2022. 

 Na wniosek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisania umowy Nr PCPR/011/2023 o udzielenie dotacji 
podmiotowej w wysokości 130 000,00 zł dla Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie. 

 Na wniosek Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, Zarząd 
zapoznał się z informacją zawierającą rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej PZAZ 
w Gryfinie z budżetu Powiatu Gryfińskiego na podstawie umowy nr PCPR/0009/2022  
z dnia 10.03.2022 r. i nie wniósł uwag. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 168 600,00 zł w ramach planu 
finansowego wydziału z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja 
obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)” w związku  
z niezrealizowaniem części robót w 2022 roku. Środki zostają zabezpieczone poprzez 
zmniejszenie planu na usługi remontowe oraz na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji 
projektowej dotyczącej zmiany funkcji budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie”. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Sportu  
i Turystyki dot. uzgodnienia nauczania indywidualnego w ZSP w Chojnie dla 1 osoby  
(12 godzin tygodniowo od 16.01 do 24.04, klasa IV LO). 

 
Na posiedzeniu 9 lutego 2023 r. 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 763/2023 w sprawie ustalenia na 2023 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 dofinansowanie jest 
przyznawane. 

 Po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, Zarząd zobowiązał Wydział „EK do 
dokonania analizy możliwości zwiększenia procentowego udziału dodatku 
motywacyjnego z uwagi na to, że jest liczony z dodatkiem motywacyjnym dla dyrektora. 
Wniosek będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Zarządu. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do współpracy w ramach 
Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy nr 1/KM/2023 z firmą Kompleksowe Usługi Doradcze Maciej 
Gabory z Wrocławia na wykonanie „Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego 
przewozu osób wykonywanego w powiecie gryfińskim w 2022 roku”, za kwotę 9 840,00 
zł brutto. 

 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z firmą Klasyfikacja Gruntów M. Różynek z s. w Szczecinie na wykonanie usługi 
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przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne w działkach nr 277/1, nr 278/1 
położonych w obrębie Marwice, gmina Widuchowa o łącznej powierzchni 3,49 ha w tym 
zalesienia 3,36 ha, za kwotę 3 800,00 zł brutto. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów Powiatu Gryfińskiego i planu 
wydatków jednostki w wysokości 108 800,00 zł, dotyczących projektu pn.: „Powiat 
Gryfiński dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego jednostki o 339 556,40 zł 
w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r. przy realizacji projektu pn.: „Powiat 
Gryfiński dla Ukrainy”. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 25 148,00 zł 
z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy dla opiekuna tymczasowego małoletnich 
obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczani w pieczy 
zastępczej na terytorium Ukrainy. 

 Na wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie środków w kwocie 97 045,46 w planie 
finansowym wydatków z przeznaczeniem na zwrot do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na zadanie pn.: „Likwidacja barier 
transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy stare Czarnowo”. Zmian dokonuje się 
w związku z rezygnacją z zakupu samochodu przez gminę. Środki zostają zabezpieczone 
poprzez zmniejszenie o 97 045,46 planu na udzielenie dotacji dla Warsztatów Terapii 
Zajęciowej – środki planuje się uzupełnić po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2022 rok. 

 Na wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Powiatu 
Gryfińskiego zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2023-2039 dot. 

1. Powiat Gryfiński dla Ukrainy, program RPO WZ na lata 2014-2020, 
2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, 
3. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, 
4. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 

 Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 26 449,00 zł planu dochodów 
Powiatu Gryfińskiego i o tę samą kwotę planu wydatków CPOW w Chojnie oraz POW 4  
w Trzcińsku Zdroju z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy 
zastępczej. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 764/2023 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2023 rok. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 765/2023 w sprawie określenia sposobu 
przekazywania sprawozdań budżetowych. 
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Na posiedzeniu 16 lutego 2023 r. Zarząd rozpatrzył następujące wnioski: 
 
 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 Podjęcie uchwały w/s ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz kierunków 
kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w roku szkolnym 2023/2024. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s wyboru oferty na sporządzenie wyceny oszacowania wartości 
rynkowej przedsiębiorstwa Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.  

 Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s przedłużenia terminu umowy nr 11/RI/2022 z dnia 21 kwietnia 2022  
na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa windy w budynku 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4”. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym pn. „Dostawa oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wszystkich 
rodzajów dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie” . 

 Analiza działań restrukturyzacyjnych wskazanych przez Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych 
powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania”. 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym pn. „Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi 
drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego  
z podziałem na 2 zadania”. 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia aukcji 
na sprzedaż drewna z wycinką 77 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie. 

 Podjęcie uchwały w/s powołania zespołu do spraw opracowania Raportu o stanie powiatu 
i wyznaczenia koordynatora prac. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego na 
2023 rok. 

 Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych na rok 2023. 

 Podjęcie uchwały w/s zmiany budżetu powiatu na 2023 rok. 
 
 

                                     Przewodniczący Zarządu 
 

     Wojciech Konarski 


