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                                       Druk nr 12/XXXII 

 
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 
 

W okresie od dnia 7 października do dnia 18 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu  
w Gryfinie odbył 7 posiedzeń. 
 

Na posiedzeniu 7 października 2021 r. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.  „Zakup wyposażenia 
dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w podziale na pięć części zamówienia. 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 531/2021 w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 532/2020 w sprawie powołania komisji do 
odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania pn. „Kompleksowe 
wyposażenie nowowybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd przyjął informację o aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na rok 2021. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie bieżącej działalności PZAZ  
w Gryfinie z dotacji podmiotowej w wysokości 4 504,77 zł. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 533/2021 w sprawie określenia zasad 
dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem 
Wszystkich Świętych. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 534/2021 w sprawie powołania komisji 
doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na 
parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów 
oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po przeprowadzonych 
konsultacjach, Zarząd wybrał jednogłośnie koncepcję projektową nr 2 dot. budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno – Moryń, na 
odcinku Przyjezierze-Moryń. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umów: 
 Nr 32/2021/D/6 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
uczestników ruchu, poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych  
w m. Dolsko”. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 
6 000,00 zł. 

 Nr 32/2021/D/8 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych  
w m. Drzenin”. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości  
21 000,00 zł. 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 535/2021 w sprawie powołania komisji 
stypendialnej do rozpatrzenia wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 
edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość nagrody Starosty Gryfińskiego dla 
dyrektorów i nauczycieli oraz większością głosów zatwierdził listy osób, którym 
przyznano nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
w łącznej wysokości 39 000,00 zł.  

 Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie 
oraz orzeczeniem Nr 2/2021/2022 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przyznanie nauczania indywidualnego 
uczennicy klasy III I LO w wymiarze 13 godzin tygodniowo, w okresie od 
11.10.2021 r. do 24.06.2022 r. 

 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego na 
2022 r. 

 Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej, po kontroli 
współpracy z gminami w zakresie remontów i inwestycji na drogach powiatowych  
w 2020 r. 

 Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Inspekcji Sanitarnej w Gryfinie w zakresie 
zdalnego nauczania dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego klasy 2LB ZSP  
w Gryfinie w okresie od 6.10-11.10.2021 r. 

 
Na posiedzeniu 14 października 2021 r. 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 536/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 
pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2022. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 537/2021 w sprawie naboru kandydatów na 
członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie 
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 
prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
powiatu gryfińskiego w 2022 r. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Gryfinie oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składników majątku ruchomego 
użytkowanych przez jednostkę, wykazanych w protokołach od nr 1-17/2021. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu ofert, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie MALDROBUD Sp. z o.o.,  
Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu wykonania robót budowlanych, polegających na 
budowie aktywnego przejścia dla pieszych w m. Drzenin gm. Gryfino, 
realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przejścia dla 
pieszych za kwotę 104 571,06 zł brutto i podpisał umowę Nr 35/ZD/21 w tym 
zakresie.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd większością głosów 
zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
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Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego”. Zarząd podjął większością głosów 
uchwałę Nr 538/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia w/w postępowania. 

  Na wniosek Godety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę zawarcie 
Aneksu nr 2 do umowy nr BG-I.052.8.2019 z dnia 21.08.2019 r. na realizację 
projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego” w związku z zaoszczędzeniem środków na 
zadaniu 3 i przekazaniem ich na realizację usług WFS służących do udostępniania 
bezpłatnych danych ewidencji gruntów.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.  „Realizacja projektu 
założenia szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Gryfińskiego”. Zarząd 
podjął jednogłośnie uchwałę Nr 539/2021 w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Dostawa aparatu RTG  
z ramieniem C do Szpitala Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. Konsorcjum WOLFMED 
Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Krakowie, Konsorcjant Partner 4 Medicine z/s w Lesznie za 
kwotę 289 776,96 zł brutto.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 540/2021 w sprawie powołania kapituły 
konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 541/2021 w sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie do podejmowania działań w ramach realizacji Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – 
„Aktywna tablica”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 542/2021 w sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie do 
podejmowania działań w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 543/2021 w sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do 
podejmowania działań w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 2/EK/21 
zawartej z Wydawnictwem Marta Walkowska-Jeż z/s w Szczecinie na wykonanie  
i wydanie publikacji promujących Powiat Gryfiński, w którym wydłuża się termin 
realizacji zadania do dnia 05.11.2021 r.  
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków 
Starostwa o kwotę 65 430,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planów 
finansowych jednostek oświatowych (łącznie o kwotę 65 430,00 zł) w związku  
z wypłatą nagród Starosty Gryfińskiego dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 544/2021 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 545/2021 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 546/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 547/2021 w sprawie zmiany uchwały  
nr 407/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie metod 
wyceny i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych kategorii aktywów  
i pasywów, włączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz uproszczeń, 
które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Powiatu Gryfińskiego. 

 
Na posiedzeniu 21 października 2021 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu ofert, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji 
technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin – 
Chwarstnica, na odcinku Drzenin -Sobieradz o długości 900 mb tj. firmy VIA 
Projekt Sp. z o.o. z/s w Szczecinie z oferowaną ceną w wysokości 39 360,00 zł 
brutto i podpisał umowę nr 36/ZD/21 w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu wniosku 
Wykonawcy EUROVIA POLSKA S.A. z/s w Bielanach Wrocławskich, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na: 
 wykonanie robót dodatkowych wykazanych w protokole koniczności nr 2 

(wykonanie rozbiórek istniejącej nawierzchni w zakresie większym niż 
planowano, w celu uzyskania właściwych spadków umożliwiających odpływ 
wody z jezdni), 

 przedłużenie do 30 listopada 2021 r. terminu realizacji umowy  
nr 55/ZD/20 na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z 
Chojna – Białęgi, przejście przez miejscowość Narost” i podpisał Aneks nr 1  
w tym zakresie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 548/2021 w sprawie określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2021 r.  
o kwotę 24 400,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planów 
finansowych szkół z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino (dla OSP w Radziszewie na zakup  
2 szt. radiotelefonów). 
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 Na wniosek Godety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę zawarcie 
Aneksu nr 1 do umowy nr BG-I.052.17.4.2020 o udzielenie dotacji celowej na 
realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego”, gdzie po zweryfikowaniu wykonanych 
prac na zadaniu 3 dotyczącym modernizacji ewidencji, koniecznym jest 
przesunięcie części wydatków na 2022 r. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie o zrealizowanych zleceniach i wystąpieniach z wnioskiem  
o dofinansowanie z SODIR we wrześniu 2021 r. 

 
Na posiedzeniu 28 października 2021 r. 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Hermes”  
z/s w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji 
„Gryfińskiego Biegu Niepodległości” w wysokości 1 800, 00 zł, z przeznaczeniem 
na zakup nagród dla zawodników. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie konkursu 
plastycznego #bezprzemocy w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 
nagród dla laureatów konkursu. 

 Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Chojnie oraz orzeczeniem Nr 01/2021/2022/Ch o potrzebie indywidualnego 
nauczania, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przyznanie nauczania 
indywidualnego dla uczennicy klasy III LO w wymiarze 12 godzin tygodniowo,  
w okresie od 01.11.2021 r. do 01.05.2022 r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, po 
wprowadzeniu poprawek polegających na rozszerzeniu informacji o działania 
związane z przeciwdziałaniem COVID-19, Zarząd przyjął jednogłośnie informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 
2020/2021. 

 Na wniosek Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie bieżącej działalności PZAZ  
z dotacji podmiotowej w wysokości 13 266,57 zł. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 549/2021 w sprawie rozwiązania umowy  
o pracę z Panią Ewą Urbańską Dyrektorem Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 550/2021 w sprawie zatrudnienia Dyrektora 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie (w wyniku 
przeprowadzonego konkursu, na stanowisku Dyrektora PZAZ została zatrudniona  
p. Joanna Świątek). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 551/2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie do składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki.  
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 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
umowy nr GP.272.1.2020.JL z firmą GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. na usługę 
asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego Ewid 2007 
funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, za kwotę 34 464,60 zł 
brutto.  

 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  
30 września 2021 roku. W/w informacja zostanie podana do publicznej wiadomości. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 552/2021 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 

 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a TWP O/Regionalny w Szczecinie  
o współpracy w celu realizacji działań w związku z ubieganiem się  
o przyznanie dotacji  w ramach EFS RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII 
Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym, Priorytet 9iv Ułatwianie dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

 Zarząd zapoznał się z pismem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  
dot. podwyżki cen pali i energii na rynku krajowym oraz informacją Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zawartych umów na 
energię elektryczną, cieplną i gaz. 

 
Na posiedzeniu 4 listopada 2021 r. 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 553/2021 w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 
publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w 2022 r.  

 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 5/2021 z dnia 14 października 2021 r. z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego, w sposób wskazany przez komisję. 

 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 6/2021 z dnia 27 października 2021 r. z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego, w sposób wskazany przez komisję. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2022 roku”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,  
po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej 
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Ligi Obrony Kraju w Szczecinie, Zarząd większością głosów wyraził zgodę na 
dofinansowanie do kwoty 2 000,00 zł organizacji 75-lecia powstania LOK  
w powiecie gryfińskim. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na 
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad inwestycją 
„Termomodernizacja budynku nr 2 – Dom Pomocy Społecznej w Moryniu” tj. firmy 
OPEN MIND Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z oferowaną ceną w wysokości 
49 200,00 zł brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy  
na zadanie pn.: Montaż zestawu pomp podnoszących ciśnienie instalacji 
hydrantowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie tj. firmy EKO-TECH Karol Słomski z siedzibą  
w Gniewie z oferowaną ceną w wysokości 48 558,96 zł brutto.  

 Zarząd zapoznał się z odpowiedzią z Ministerstwa Finansów na propozycję Związku 
Powiatów Polskich dot. uruchomienia rządowego funduszu „Rozwój+” 

 
Na posiedzeniu 10 listopada 2021 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 5/KM/21 z firmą „Pomoc Drogowa, 
Parking Strzeżony Eugeniusz Brzuskiewicz z siedzibą w Gryfinie na świadczenie 
usług polegających na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów 
usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego do kwoty 126 100,00 zł brutto. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie  
1 000,00 zł zakupu nagród rzeczowych dla uczestników VII edycji Powiatowego 
Konkursu Profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII, VIII)  
i ponadpodstawowych (klasy I) z terenu powiatu gryfińskiego.  

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu 
gryfińskiego. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 554/2021 w sprawie zaopiniowania projektu 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2021-2024  
z perspektywą do roku 2030”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. Pielęgnacja zieleni 
oraz utrzymywanie porządku na terenach parkingowych, chodnikach i schodach 
wokół obiektów Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zarząd podjął jednogłośnie 
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uchwałę Nr 555/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia w/w postępowania. 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości (nieruchomości stanowią 
własność Powiatu Gryfińskiego i Gminy Trzcińsko-Zdrój - nieruchomości drogowe 
w m. Piaseczno). 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Gryfińskiego 
(nieruchomość zajęta pod drogę powiatową w m.  Orzechów gm. Cedynia). 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia o 80 000,00 zł planu 
finansowego wydatków w celu uzupełnienia brakujących środków na dotację dla 
Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o kwotę 96 500,00 zł planu wydatków w innych działach klasyfikacji 
budżetowej w związku z oszczędnościami budżetowymi wydziału. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia  
o 12 000,00 zł planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynków DPS  
w Moryniu”.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia kwoty  
54 000,00 zł w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w związku z przesunięciami etatów 
nauczycieli oraz zmianami stopnia awansu nauczycieli. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmniejszenia  
o 20 000,00 zł planu dochodów i wydatków związanych z odpłatnościami za 
wyżywienie oraz zakupem artykułów spożywczych wynikającego ze zmniejszenia 
liczby osób korzystających z wyżywienia. 

 Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 65 804,00 zł 
planu finansowego jednostki. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia dochodów  
o kwotę 9 288,41 zł m.in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odpłatności 
rodziców i Ośrodków Pomocy Społecznej za gorący posiłek dla uczniów oraz  
z tytułu wypłaty odszkodowania za zalane pomieszczenia oraz zwiększenia 
wydatków o kwotę 7 184,54 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia  
o kwotę 2 938,38 zł planu dochodów i wydatków dotyczących projektu  
pn.: „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia kwoty 
175,92 zł w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę 
wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia z pedagogiem dla uczestników staży  
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w związku z realizacja projektu pn.: „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej 
pracy”. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia planu 
wydatków o kwotę 25 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zdrowie na 
pierwszym planie”.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o kwotę 114,32 zł plan 
dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty zaliczki na podatek 
dochodowy od wynagrodzeń oraz plan wydatków na zakup materiałów  
i wyposażenia. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty 1 720,50 zł w planie 
wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejsza się o kwotę  
48 900,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
z powodu oszczędności wynikających z zapłaty składek ZUS oraz zaliczki na 
podatek dochodowy za grudzień 2020 r. w grudniu 2020 r.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o kwotę 31 200,00 zł 
plan dochodów z tytułu zwrotu składek ZUS i wpłaconych nawiązek sądowych na 
rzecz dzieci oraz zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na zakup tapczanów 
jednoosobowych, kompletu wypoczynkowego, pościeli, zmywarki i wyposażenia 
kuchni.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia o kwotę  
33 202,30 zł planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej kary administracyjnej 
przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. 
Środki zostają przeznaczone na zadania związane z poprawą systemu odwadniania 
dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się 
przesunięcia kwoty 84 000,00 zł w obrębie planu finansowego wydatków  
w związku ze zmianą ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się 
zmniejszenia planu dochodów o kwotę 335 429 000,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków w związku z negatywnym zakończeniem 
przetargu na sprzedaż części nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się 
zwiększenia o kwotę 8 000,00 zł planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na 
wykonanie prac remontowo – malarskich w budynku Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
zgodnie z którym dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych w kwocie  
135 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na trasach przejazdów szkolnych, w tym częściowe zabezpieczenie środków na 
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wkłady własne do projektów”, w ramach którego realizowana będzie przebudowa 
nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia kwoty 1 040 695,64 zł  
w obrębie planu wydatków, w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zwiększenia o 166 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia  
o 18 000,00 planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na zakup czterech 
zestawów komputerowych do dwóch pracowni internetowych.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmniejszenia planu 
dochodów Organu oraz planu wydatków jednostki o kwotę 135 641,00 zł w zakresie 
realizacji projektu pn. „Zawodowcy”. Planowane w bieżącym roku zakupy pomocy 
naukowych, w ramach powyższego projektu, zostaną zrealizowane w roku 2022.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 556/2021 w sprawie wyboru długości okresu 
średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243  
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 rok, który zostanie przesłany 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gryfińskiego. 

 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022 – 
2039, który zostanie przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie 
Powiatu Gryfińskiego. 

 Zarząd zapoznał się z: 
- pismem w sprawie przekazania nieruchomości przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie na 

cele oświatowe w trybie bezprzetargowym; 
- listem intencyjnym w sprawie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Dolnoodrzańskiego Obszaru Funkcjonalnego; 
- korespondencją dot. przekwalifikowania Szpitala Powiatowego w Gryfinie na 

szpital zakaźny jednoimienny oraz decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 
 w tym zakresie. 

 
Na posiedzeniu 18 listopada 2021 r. Zarząd rozpatrzył następujące wnioski: 

 
 Podjęcie uchwały w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 
prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
gryfińskiego w roku 2022. 

 Podjęcie uchwały w/s odstąpienia od terminu na złożenie wniosku o udzielenie 
dotacji dla placówki niepublicznej. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s przystąpienia do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025. 
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 Wniosek Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa do zastępstwa na czas 
nieobecności Dyrektora PZAZ w Gryfinie. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz 
Geodety Powiatowego w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym pn.: Realizacja projektu 
założenia szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Gryfińskiego”. 

 Wniosek Geodety Powiatowego w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na 
wykonanie prac dot. „Realizacji projektu założenia szczegółowej osnowy 
wysokościowej Powiatu Gryfińskiego” – w części dot. stabilizacji znaków. 

 Wniosek Geodety Powiatowego w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do 
umów na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w/s zwiększenia 
środków w planie finansowym wydatków na 2021 rok. 

 Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w/s zmiany 
w planie finansowym na 2021 rok. 

 Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie  
w/s zwiększenia środków w planie finansowym na 2021 rok. 

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu 
finansowego wydatków na 2021 rok. 

 Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2021. 

 Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie  
w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków na 2021 rok. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego dochodów na rok 2021. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s zwiększenia planu finansowego wydatków na rok 2021. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s zwiększenia planu finansowego wydatków na rok 2021. 

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w/s zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego, planu wydatków Starostwa 
Powiatowego oraz planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie na 2021 rok. 

 Podjęcie uchwały w/s zmiany budżetu powiatu na 2021 rok. 
 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia 

postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Gryfińskiego”. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu 
na 2021 rok. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039. 
 
 

 
           Przewodniczący Zarządu 

     Wojciech Konarski 


