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                                        Druk nr 7/XXVII 

 
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 
 

W okresie od dnia 25 marca 2021 r. do dnia 29 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu  
w Gryfinie odbył 4 posiedzenia. 
 

Na posiedzeniu 25 marca 2021 r. 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż 
zbędnego składnika majątku, użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
tj.  samochodu służbowego Honda CR-V nr rej. ZGR K001, rok produkcji 2001  
z ceną wywoławczą 3 600,00 zł.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 424/2021 w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 425/2021 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 426/2021 w sprawie przyznania dodatku 
funkcyjnego i motywacyjnego pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 427/2021 zmieniającą uchwałę 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 Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury wyrażając 
zgodę na dofinansowanie w kwocie 3 500,00 zł organizacji 15. Gryfińskiego 
Festiwalu Miejsc i Podróży „Włóczykij” z przeznaczeniem na druk gazety 
festiwalowej. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą 
Dokumentacja Środowiskowa W. Pająk zs. w Koziegłowach na opracowanie za 
kwotę 12 000,00 zł brutto następujących dokumentów:  

 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021 – 
2024 z perspektywą do roku 2027”, 

 "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 
roku 2027", 

 „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2016 – 2020” za lata 2019-2020”.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 428/2021 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 429/2021 w sprawie powołania Prezesa 
Zarządu spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
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Na posiedzeniu 30 marca 2021 r. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” w Trzcińsku-Zdrój oraz opinią Naczelnika Wydziału „OR” 
uwzględniającą opinię Kierownika Referatu „I”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na likwidację środka trwałego, tj. zestawu komputerowego tj. komputera Dell 
Optiplex GX620, monitora Dell 1707 FP, drukarki OKI B432d, przekazanego przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie dla Stowarzyszenia w 2016 r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie z Pocztą Polską S.A. Aneksu nr 1 do 
Umowy nr 01/RI/2020 z dnia 30 marca 2020 r. pn. „Świadczenie usług pocztowych 
na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, zgodnie z którym paragraf 2 ust. 15 
zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie „Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia 
umowy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ofercie Wykonawcy tj. kwoty 
438 646,00 zł”.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził aktualizację planu postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2021 r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zlecił 
Firmie Hadlowo-Usługowej „EMA” Emilia Rulewicz z Pyrzyc wykonanie remontu 
ubytków w jezdniach dróg powiatowych grysami i emulsją asfaltową, przy użyciu 
remontera drogowego typu „Patcher” na następujących dogach powiatowych:  
nr 1356Z Gryfino – Linie, nr 1360Z Steklno – Babinek, nr 1364Z Drzenin – 
Chwarstnica, nr 1362Z Wełtyń – Gajki, nr 1549Z Banie – Rów, nr 1384Z  
odc.: Grzybno – Trzcińsko-Zdrój, za łączną kwotę 34 440,00 zł brutto. 

 Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie Pani Lidii Tomin do dysponowania 
środkami na pomocniczym rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Chojnie 
oraz upoważnił Dyrektora do udzielania dalszych pełnomocnictw dla innych osób do 
dysponowania środkami na w/w rachunku bankowym. 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie przyjął i podpisał bilans  
z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 r. sporządzony na dzień 
31.12.2020 r.  

 Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za  
2020 rok, które zgodnie z obowiązkiem ustawowym zostanie przesłane Radnym 
Powiatu Gryfińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 

  
Na posiedzeniu 8 kwietnia 2021 r. 

 
 Na wniosek Sekretarza Powiatu, Zarząd zapoznał się z harmonogramem pracy 

zespołu ds. opracowania raportu o stanie powiatu za rok 2020 oraz informacją dot. 
zakresu materiału do opracowania.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, po 
zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł organizacji III 
edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Gwiazd Polskiej Estrady w Chojnie  
z przeznaczeniem na zakup statuetek. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji 
publicznej. 
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 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 i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 
potrzeb oznakowania dróg powiatowych za kwotę 51 435, 89 zł brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie uzgodnienia sposobu 
korzystania z dróg powiatowych w ramach realizacji inwestycji związanej z budową 
farmy wiatrowej Banie 3 w gminach Banie i Widuchowa. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan 
wydatków jednostki o kwotę 21 086,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy 
pośmiertnej dla osoby uprawnionej. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej plan 
wydatków jednostki o kwotę 10 371,18 zł w związku z wypłatą nagród 
jubileuszowych dla pracowników. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmniejszenia planu 
dochodów i wydatków budżetowych jednostki o kwotę 96 520,00 zł w związku  
z uzyskaniem zwrotu wydatków i przekazaniem ich na subkonto wydatków.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje przesunięcia w planie wydatków kwoty 
20 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Szczecinie na rzecz Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu 
samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 430/2021 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 431/2021 w sprawie określenia formy 
sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 432/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2021 rok. 

 
Na posiedzeniu 15 kwietnia 2021 r. 

 
 Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący 

rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym stał 
się bezprzedmiotowy, ponieważ Organizator - Klub Motorowy Chojna 
poinformował, że impreza pn. „1 runda Mistrzostw Polski Quadcross, 1 runda 
Pucharu Polski w Motocrossie, 2 runda Mistrzostw strefy Polski Zachodniej  
w Motocrossie nie odbędzie się.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 433/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku 
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego oraz naboru na członków komisji konkursowych. Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku przez 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego, Zarząd Powiatu ogłosił w zakresie: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – środki 
przeznaczone – 20 000,00 zł, w ramach tych środków na zadanie: „Wydarzenie 
patriotyczne w Rejonie Pamięci Narodowej”, planowana kwota dotacji  
-10 000,00 zł, 
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2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – środki przeznaczone  
– 35 000,00 zł, w ramach tych środków na zadanie: „Niepodległościowe potyczki 
rodzinne - Biegaj dzielnie, strzelaj celnie”, planowana kwota dotacji - 10 000,00 zł, 
3) turystyki i krajoznawstwa – środki przeznaczone – 20 000,00 zł, 
w ramach tych środków na zadanie „Śladami Pana Samochodzika - poznaj powiat 
gryfiński”, planowana kwota dotacji - 10 000,00 zł, 
4) ochrony i promocji zdrowia – środki przeznaczone – 15 000,00 zł, w ramach 
tych środków na zadanie: „Żyj zdrowo”, planowana kwota dotacji - 5 000,00 zł. 

 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 2/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego, w sposób wskazany przez komisje. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zlecenie prac związanych z usuwaniem zanieczyszczeń z pasów 
drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego tj.: 
 na terenie gminy Cedynia - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Cedyni za kwotę 5 712,00 zł brutto; 
 na terenie gminy Banie – AGROVERDE Sp. z o.o. z m. Banie za kwotę  

6 960,00 zł brutto; 
 na terenie gminy Trzcińsko Zdrój – AGROVERDE Sp. z o.o. z m. Banie za 

kwotę 7 164,00 zł brutto; 
 na terenie gminy Gryfino – Firmie Handlowo-Usługowej „EMA” Emilia 

Rulewicz z Pyrzyc za kwotę 8 712,00 zł brutto; 
 na terenie gminy Widuchowa – Firmie Handlowo-Usługowej „EMA” Emilia 

Rulewicz z Pyrzyc za kwotę 4 260,00 zł brutto; 
 na terenie gminy Stare Czarnowo – Firmie Handlowo-Usługowej „EMA” Emilia 

Rulewicz z Pyrzyc za kwotę 3 588,00 zł brutto; 
 na terenie gminy Chojna - AGROVERDE Sp. z o.o. z m. Banie za kwotę  

9 168,00 zł brutto; 
 na terenie gminy Moryń - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Moryniu za kwotę 5 916,00 zł brutto; 
 na terenie gminy Mieszkowice - Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

z Mieszkowic za kwotę 6 480,00 zł brutto. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu ofert, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno-Moryń, na odcinku Przyjezierze – 
Moryń” tj. firmy „VIA Projekt Łukasz Szawaryński” z/s w Szczecinie z oferowaną 
ceną w wysokości 104 550,00 zł brutto. 

 Zarząd podjął uchwałę Nr 434/2021 w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu  
pn. „Grasz w zielone?”. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz uzupełnieniem do wniosku Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wystąpienie do Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę ilości miejsc dla dzieci 
i dorosłych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (dla dzieci  
z 40 miejsc na 19 miejsc i dla dorosłych z 80 miejsc na 101 miejsc).  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej plan wydatków jednostki o kwotę 2 835,66 zł w związku  
z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika. 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów 
Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na  
2021 r. o kwotę 4 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej  
z przeznaczeniem na działalność bieżącą WTZ w Goszkowie. Zarząd podpisał 
umowę z Gminą Moryń w tym zakresie. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmiany planie 
finansowym wydatków dot. programu „Aktywny Samorząd” realizowanego do 
30.04.2021 r. w celu dokonania rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych środków 
na rachunek PFRON.  Zmniejsza się wydatki PCPR w Gryfinie o kwotę 90 279,63 zł 
oraz zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie o tę samą kwotę. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się 
zwiększenia z rezerwy celowej planu finansowego o kwotę 23 829,00 zł w celu 
zabezpieczenia środków na utworzenie punku szczepień masowych w nowym 
obiekcie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółki z o.o. przy ul. Parkowej 5. 
Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 1/GN/2021 ze 
spółką Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie zakupu wyposażenia dla Punku 
Sczepień Masowych. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 435/2021 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 

 
 

 
Przewodniczący Zarządu 

     Wojciech Konarski 


