
 1

 
                                    Druk nr 7/XLII 

 
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 
 

W okresie od dnia 27 października 2022 r. do dnia 21 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu  
w Gryfinie odbył 4 posiedzenia. 
 

Na posiedzeniu 27 października 2022 r. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po 
zapoznaniu się z przedstawionymi koncepcjami projektowymi dla zadania pn.: „Budowa 
windy w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4”  
w ramach poprawy dostępności architektonicznej obiektów Powiatu Gryfińskiego, 
Zarząd przyjął jednogłośnie wariant „W-2” - Usytuowanie windy wewnątrz budynku”,  
z poprawką – do wysokości 2 piętra. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  
po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie 
pn.: „Roboty budowlane pod montaż Platformy do pionowego transportu osób 
niepełnosprawnych” tj. firmy Usługi Ogólnobudowlane MAR-BUD Marek Węgrzyk  
z siedzibą w Gryfinie z oferowaną ceną w wysokości 24 083,40 zł brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie  
pn.: „Dostawa i montaż dźwigu platformowego do transportu osób niepełnosprawnych – 
Starostwo, ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie” tj. firmy REHA BŁOCH Jacek Błoch  
z siedzibą w Poznaniu z oferowaną ceną w wysokości 59 040,00 zł brutto.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.  „Dostawa energii elektrycznej do 
punktów poboru Powiatu Gryfińskiego”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę  
Nr 713/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
w/w postępowania.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 714/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy nr 24/ZD/22 z dnia 13.10.2022. zawartej  
z Gminą Banie w sprawie współfinansowania w 2022 r. robót drogowych w gminie 
Banie, w którym zwiększa się wartość zadania. Powiat przekaże na ten cel dodatkowo 
środki finansowe w wysokości 20 214,19 zł brutto. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po zapoznaniu się z propozycją 
komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 
zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy 
tj. firmy MALDROBUD Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę  
629 692,05 zł brutto (Gmina Banie - wykonanie 194 m.b. nakładki na odcinku drogi  
nr 1373Z w Kunowie, Gmina Mieszkowice - wykonanie 160 m.b. nakładki na odcinku 
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drogi nr 1419Z w Kurzycku, Gmina Cedynia - wykonanie 100 m.b. nakładki na odcinku 
drogi nr 1392Z w Czachowie).  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie DANKOM Daniel Błażkiewicz z Lisiego 
Pola wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1368Z Szczawno – 
Pniewo w m. Żórawie, poprzez profilowanie i utwardzenie gruntowej drogi kruszywem, 
za kwotę 40 713,00 zł brutto i podpisał umowę Nr 28/ZD/22 w tym zakresie.  

 Na wniosek Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do umowy nr 14/EK/2022 z dnia  
30 czerwca 2022 r. o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku, w którym przedłuża się termin realizacji zadania do 
dnia 6 grudnia 2022 r. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie oraz po 
zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 264/2022/2023 o potrzebie indywidualnego nauczania  
z dnia 07.10.2022r., Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na organizację nauczania 
indywidualnego w formie zdalnej i stacjonarnej dla ucznia klasy trzeciej II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w ZSP w Gryfinie  
w wymiarze 12 godzin tygodniowo, od dnia 31 października 2022 r. do 23 czerwca  
2023 r. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie oraz po 
zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 38/2022/2023 o potrzebie indywidualnego nauczania  
z dnia 05.10.2022r., Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na organizację nauczania 
indywidualnego w formie zdalnej dla uczennicy klasy czwartej Technikum  
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w ZSP w Gryfinie w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo, od dnia 31 października 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd omówił  
i przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku 
szkolnym 2021/2022. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 715/2022 w sprawie powołania kapituły 
konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu”. 

 Na wniosek Geodety Powiatowego, wniosek dot. podpisania umowy z firmą Geomatyka-
Kraków S.C. na wykonanie konwersji powiatowej bazy danych Systemu EWID 2007  
w Powiecie Gryfińskim do nowego modelu określonego przepisami prawa dot. realizacji 
projektu „Budowa Regionalnej infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego”, został zdjęty z porządku obrad. 

 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
aneksu nr 2 do Umowy Nr BG-I-052.8.2022 o udzielenie dotacji celowej dla Powiatu 
Gryfińskiego w związku z realizacją projektu „Budowa Regionalnej infrastruktury 
Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w którym dostosowuje 
się wielkość dotacji do wykonywanych zadań. 

 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
Umowy wykonawczej Nr GP.031.1.5.2017.GD do umowy nr BG-I-052.8.2019  
o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w formie 
dotacji celowej w związku z realizacją projektu „Budowa Regionalnej infrastruktury 
Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, zgodnie z wyliczeniem 
przedstawionym przez partnera wiodącego projektu. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się wprowadzenia do budżetu środków  
w wysokości 55 739,00 zł otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie tytułem wsparcia 
na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką dla dziećmi będącymi 
obywatelami Ukrainy. 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się wprowadzenia do budżetu środków  
w wysokości 5 000,00 zł otrzymanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na dokonanie zarządzeniem zmian w planie 
wydatków polegających na przesunięciu kwoty 13 311,00 zł pomiędzy paragrafami  
w obrębie planu finansowego jednostki na 2022 r. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego dochodów oraz wydatków 
o 7 425,41 zł dotyczących zadania „Młodzieżowe staże zagraniczne”, w związku  
z wyceną operacji gospodarczych wyrażonych w walucie EURO.  

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o 14 707,00 zł planu dochodów Powiatu 
Gryfińskiego i planu wydatków jednostki 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 Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 134 815,00 zł dotyczących grantu 
„Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Chojnie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków 
jednostki o kwotę 1 250,00 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poznaj 
Polskę”. 

 Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o 13 651,00 zł planu dochodów 
Powiatu Gryfińskiego i planu wydatków CPOW w Chojnie oraz POW 4 w Trzcińsku 
Zdroju z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej. 

 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 2022 
roku. W/w informacja zostanie podana do publicznej wiadomości. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 716/2022 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2022 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 717/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039. 

 
Na posiedzeniu 3 listopada 2022 r. 

 
 Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na zawarcie umowy obowiązującej w 2023 r.  
z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przygotowanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie”. 

 Na wniosek Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie bieżącej działalności PZAZ z dotacji 
podmiotowej w wysokości 7 226,19 zł.  

 Zarząd zapoznał się z informacją uzupełniająca w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego na 2023 r. oraz 
zaakceptował poprawkę w harmonogramie dyżurów aptek. Zarząd przyjął projekt 
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uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego na 2023 r. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, po rozpatrzeniu wniosku użytkowników wieczystych, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 3, Gmina Chojna w prawo 
własności nieruchomości. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po zapoznaniu się z propozycją 
komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 
zadanie pn. „Remont dróg powiatowych: Nr 1381Z Widuchowa-Lubanowo, na odcinku  
o łącznej długości 1,2 km oraz Nr 1387Z Chojna-Lisie Pole, na odcinku przejście przez 
m. Nawodna”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 
Wykonawców:  
 na zadanie I – (dot. remontu drogi Nr 1381Z Widuchowa-Lubanowo, na odcinku  

o łącznej długości 1,2 km) ofertę firmy Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe 
DROMAX Ryszard Kobierski i Karol Kobierski z/s w Strzelcach Krajeńskich, za 
kwotę 209 512,92 zł brutto; 

 na zadanie II – (dot. remontu drogi Nr 1387Z Chojna-Lisie Pole, na odcinku 
przejście przez m. Nawodna) ofertę firmy MALDROBUD Sp. z o.o., Sp. K.  
z siedzibą w Myśliborzu, za kwotę 572 478,96 zł brutto. 

 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
aneksu nr 6 do Umowy Nr BG-I-052.8.2019 z dnia 21.08.2019 w sprawie partnerskiej 
współpracy przy realizacją projektu: „Budowa Regionalnej infrastruktury Informacji 
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w którym dostosowuje się zapisy 
umowy do aktualnej sytuacji w projekcie (oszczędności powstałe przy realizacji zadania 
zostały przeznaczone na konwersję baz, ponadto ustalono przedłużenie terminu realizacji 
projektu oraz uzyskano dodatkowe środki finansowe dla 3 powiatów. Składa się na to 
skanowanie materiałów zasobu, modernizacja EGiB i dostosowanie bazy GESUT do 
nowego schematu pojęciowego). 

 Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Gminy Moryń dot. bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych znajdujących się na terenie gminy Moryń. 

 Zarząd zapoznał się z protokołem nr 9/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki 
Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. z dnia 27 września 2022 roku. 

 
Na posiedzeniu 10 listopada 2022 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego w roku 2023 do 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 718/2022 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 2023 r. 

 Po dyskusji, Zarząd jednogłośnie skierował do uzupełnienia projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2030. Wniosek będzie 
przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Zarządu. 
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 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wniosku 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zakup pralki i kosiarki na potrzeby pracowni 
gospodarstwa domowego oraz pracowni ogrodniczej do kwoty 6 389,00 zł dla WTZ w 
Goszkowie  
w ramach 3% środków otrzymanych z PFRON przeznaczonych na działalność WTZ  
(tj. kwoty 21 686,40 zł). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 719/2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie do wysokości 10% kosztów działalności WTZ, w związku ze 
wzrostem dofinansowania ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu uczestnika  
w WTZ. 

 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków polegających 
na przesunięciu kwoty 25 000,00 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na 2022 
r. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
zgodnie z którym dostosowuje się odpowiednią klasyfikację budżetową dla inwestycji 
pn.: „Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej w m. Witnica poprzez 
przebudowę ul. Kościuszki”, realizowanej w ramach PROW (dot. kwoty 190 890,00 zł). 

 Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów  
i wydatków jednostki o kwotę 4 782,00 zł, w związku z otrzymaną przez nauczyciela 
Nagrodą Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za szczególne zasługi w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 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 2023 – 2039, który 
zostanie przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gryfińskiego. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 720/2022 w sprawie ustalenia trybu obradowania 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

 
Na posiedzeniu 17 i 21 listopada 2022 r. Zarząd rozpatrzył następujące wnioski: 

 
 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania 

przełożenia miejscowych zapadnięć nawierzchni ul. Sienkiewicza w Mieszkowicach. 
 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Aneksu nr 1 do 

umowy nr 37/ZD/20 z dnia 5.08.2020 r. dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa  
ul. Krasińskiego w Gryfinie”. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania 
uzupełnienia masą bitumiczną miejscowych odtworzeni nawierzchni po robotach 
kanalizacyjnych w ciągu ul. Cmentarnej w Trzcińsku-Zdroju. 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
dot. rozpatrzenie wniosku Wykonawcy Open Mind Sp. z o.o.  z dnia 04.11.2022 r.  
w sprawie zwiększenia wartości umowy nr 07/RI/21 z dnia 05.11.2021 r. na prowadzenie 
nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad inwestycją „Termomodernizacja budynku 
nr 2 – Dom Pomocy Społecznej w Moryniu”. 
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 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
oraz Skarbnika Powiatu dot. rozpatrzenia ofert na realizację zamówienia  
pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz jego jednostek 
organizacyjnych”. 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w/s unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym pn. „Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Powiatu 
Gryfińskiego”. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Powiatowego 
Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim na lata 
2023-2030. 

 Podjęcie uchwały w/s ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu 
„Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfińskim 
na lata 2023-2029”. 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i transportu w/s zwiększenia planu 
dochód o w i wydatków budżetu powiatu. 

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s 
zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego, planu wydatków Starostwa 
Powiatowego oraz planu wydatków DPS w Nowym Czarnowie na 2022 rok. 

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany 
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok. 

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany 
planu finansowego dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i 
planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok. 

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany 
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok. 

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

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

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s 
zmniejszenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego oraz planu wydatków Starostwa 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na rok 2022 rok. 

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

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany 
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok. 

 Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego  
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na dokonanie Zarządzeniem Dyrektora zmian w planie 
finansowym wydatków jednostki. 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 
na dokonanie Zarządzeniem Dyrektora zmian w planie finansowym wydatków jednostki. 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w/s zwiększenia 
planu dochodów i wydatków budżetowych 2022 rok. 
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 Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s dokonania zmiany w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 71012 i rozdziale 75020. 

 Wniosek Naczelników Wydziału Organizacji i Informacji i Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów,  Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s dokonania zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 70005 z tytułu pozyskania środków 
finansowych (grantu) na zadanie pn. „Poprawa dostępności budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d”w ramach projektu „ Dostępny 
samorząd-granty „ realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020. 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w/s zmiany w planie finansowym wydatków na 2022 r. 

 Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s organu  
i planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie  
w związku z realizacją umowy z dnia 14 listopada 2022 r w ramach Funduszu Wsparcia 
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. 

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

 Podjęcie uchwały w/s zmiany budżetu powiatu na 2022 rok. 
 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 uchwały w sprawie 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2022-2039. 

 
 
 
 
 

                                     Przewodniczący Zarządu 
     Wojciech Konarski 

 


