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                                    Druk nr 12/XLIII 

 
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 
 

W okresie od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 12 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu  
w Gryfinie odbył 3 posiedzenia. 
 

Na posiedzeniu 24 listopada 2022 r. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie PDU DROMAX R. Kobierski, K. Kobierski s.c. z s. w Strzelcach 
Krajeńskich wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1381Z 
Widuchowa-Lubanowo, na odcinku Babinek-Lubanowo, poprzez uzupełnienie poboczy 
destruktem bitumicznym, za kwotę 36 900,00 zł brutto i podpisał umowę Nr 34/ZD/22  
w tym zakresie.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie ze Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwo 
Mieszkowice porozumienia w sprawie uzgodnienia zasad zarządzania odcinkiem drogi 
powiatowej Nr 1410Z Moryń-Ładkowo planowanym do przekazania, w związku  
z wnioskiem Nadleśnictwa Mieszkowice. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował 
projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii 
drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania (dot. odcinka drogi powiatowej  
Nr 1410Z Moryń-Ładkowo). 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu: „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego 
zabytkowego obiektu z 1874 roku – Dom Pomocy Społecznej w Moryniu”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 723/2021 w sprawie 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 2023. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł 
wydania książki pt. „Gryka była w kwiecie, pachniało miodem. Żurawie witały tułaczy  
w drodze ku Odrze. Żurawie kolejowe witały tułaczy”. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Przedsiębiorstwa Społecznego Pełnosprawni Sp. z o.o. z s. w Steklnie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie w kwocie 2 000,00 zł organizacji Świątecznego 
Spotkania Sieciującego Podmioty Ekonomii Społecznej Powiatu Gryfińskiego 
(finansowanie z przeznaczeniem na obsługę cateringową). 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Zarząd Koła w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie  
w kwocie 2 000,00 zł organizacji Spotkania Świątecznego (finansowanie  
z przeznaczeniem na obsługę cateringową). 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie w planie wydatków jednostki środków  
w wysokości 7 920,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 
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 Na wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na dokonanie zarządzeniem zmian w planie 
wydatków polegających na przesunięciu środków w wysokości 296 858,00 zł na 
wynagrodzenia. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 724/2022 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2022 rok. 

 
Na posiedzeniu 1 grudnia 2022 r. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr 3/ZK/2022 zawartej z Komendą Wojewódzką 
Policji w Szczecinie (dot. przekazania środków finansowych na zakup analizatora do 
wykrywania narkotyków w organizmie człowieka), w którym zmienia się termin 
wykorzystania środków finansowych (do 15.12.2022 r.) oraz termin rozliczenia dotacji  
(do 30.12.2022 r.). 

 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
aneksu Nr 3 do umowy Nr BG-I.052.17.4.2022 zawartej z Województwem 
Zachodniopomorskim w dniu 24.02.2022 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację 
projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego”, w których dostosowuje się zapisy umowy do aktualnego stanu 
zaawansowania realizacji projektu. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 725/2022 w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań własnych 
powiatu, polegających na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. 

 Zarząd wskazał uwagi do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030 roku” - 
przed przyjęciem przedmiotowego Programu przez Radę Gminy Chojna wnosi się  
o przeanalizowanie podanych wskaźników do wyznaczonych celów, gdyż niektóre z nich 
nie odpowiadają przyjętym zadaniom, co skutkować będzie brakiem możliwości oceny 
efektywności realizacji celów. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 726/2022 w sprawie 
zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna na lata 2022-
2025 z perspektywą do 2030 roku”. 

 Na wniosek Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie bieżącej działalności PZAZ z dotacji 
podmiotowej w wysokości 8 260,52 zł.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się wprowadzenia do budżetu środków  
w wysokości 52 604,00 zł otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie tytułem wsparcia na 
dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką dla dziećmi będącymi 
obywatelami Ukrainy. 

 Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o 13 224,00 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 Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o 13 224,00 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 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów Powiatu Gryfińskiego i planu wydatków 
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jednostki o 5 748,87 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie 
z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów powiatu i planu wydatków jednostki  
o 10 280,00 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 (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy). 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenia planu dochodów powiatu oraz planu wydatków 
jednostki o kwotę 44 770,85 zł w związku z realizacją programu „Aktywny Samorząd”, 
którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów powiatu i planu wydatków jednostki  
o 19 147,00 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 (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy). 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu środków finansowych  
w wysokości 93 840,00 zł pochodzących z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej,  
z przeznaczeniem na zakup pakietów ubiorczych uczniów rozpoczynających naukę  
w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 oraz pakietu szkoleniowego (wyposażenie 
specjalistyczne) Oddziału Przygotowania Wojskowego. Wysokość przyznanej dotacji 
stanowi 80% kosztów zadania, natomiast wkład własny 20% w wysokości 23 460,00 zł 
zostanie sfinansowany z środków własnych jednostki. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenia do budżetu dochodów powiatu w wysokości 
937 960,00 zł oraz wydatków ZSP w Chojnie w wysokości 400 000,00 zł na realizację 
projektu pn.: „Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego” finansowanego w ramach 
Erasmus+. Pozostała kwota w wysokości 537 960,00 zł zwiększa plan wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 
2 400,00 zł. Środki stanowią odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałe szkody 
spowodowane uszkodzeniem sterowni podnośnika nożycowego pneumatycznego 
znajdującego się w budynku pracowni szkolnych i zostaną przeznaczone na naprawę 
uszkodzonego sprzętu. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę  
8 740,79 zł w związku z ze zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu 
kosztów poniesionych przez szkołę na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

 Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zarządzeniem kierownika jednostki przesunięcia 
pomiędzy paragrafami wynagrodzeń środków w wysokości 3 200,00 zł. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 727/2022 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2022 rok. 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 728/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 729/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 rok. 

 
Na posiedzeniu 8 i 12 grudnia 2022 r. Zarząd rozpatrzył następujące wnioski: 

 
 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia na rok 2023 wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s zatwierdzenia aktualizacji koncepcji projektu: „Termomodernizacja budynku Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie” oraz podjęcie decyzji co do kontynuacji zadania. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 13/RI/22 z dnia 29.06.2022 pn. „Realizacja projektu 
założenia szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Gryfińskiego w części dotyczącej 
pomiaru, wyrównania i załadowania danych do bazy BDSOG oraz przeliczenie wysokości 
obiektów baz danych przestrzennych do systemu odniesień PL-EVRF2007-NH”. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zapoznania się z projektem listu 
intencyjnego w/s współfinansowania remontu drogi powiatowej w miejscowości Krajnik, 
w gminie Gryfino. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wsparcia  
w organizacji Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółki z o.o. 
o rozliczenie poniesionych do dn. 30.10.2022 r. nakładów przez spółkę na majątek Powiatu 
Gryfińskiego i zaliczenia ich na poczet czynszu za 2022 r. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s: 
- rozpatrzenia wniosku Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółki z o.o. o zmianę terminu  
i zwiększenie kwoty nakładów poniesionych przez spółkę na majątek Powiatu 
Gryfińskiego w celu zaliczenia na poczet czynszu za 2022 r., 
- zabezpieczenia środków finansowych w wys. 100 000,00 zł po stronie wydatków w celu 
rozliczenia wzajemnych rozliczeń, 
- wydzierżawienia Spółce sprzętu medycznego i wyposażenia zakupionego przez Powiat 
Gryfiński po dniu 30.06.2022 r 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na oddanie  
w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Daleszewo, gmina Gryfino. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na oddanie  
w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym  
2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój. 

 Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
w/s umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie w SOSW w Chojnie za byłego 
wychowanka. 
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 Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
w/s umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie w SOSW w Chojnie za byłej 
wychowanki. 

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

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

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
dot. przedstawienia opinii w sprawie zwiększenia liczby uczestników w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie o 2 osoby. 

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

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w/s zwiększenia planu 
dochodów i wydatków budżetowych 2022 r. 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w/s zwiększenia planu 
wydatków budżetowych na 2022 r.  

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w/s zwiększenia planu 
wydatków budżetowych na 2022 rok. 

 Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie w/s zmniejszenia planu 
wydatków budżetowych 2022 rok. 

 Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie  
w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków CPOW w Chojnie oraz POW 4 w Trzcińsku 
Zdroju. 

 Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie  
w/s przeniesienia planu wydatków budżetowych z CPOW w Chojnie do POW 4  
w Trzcińsku Zdroju. 

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

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej dot. preliminarza 
kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w 2023 roku. 

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

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

 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. 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 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. 

 Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. 
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 Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s podpisania umowy  
nr 3/KM/2022 z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na produkcję  
i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółki z o.o. 
o rozliczenie poniesionych nakładów przez spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. na majątek Powiatu Gryfińskiego i zaliczenia ich na poczet czynszu za 2022 r. 
zgodnie z aneksem nr 15 do umowy dzierżawy z dnia 06.04.2012 r.  
 

 
 
 

                                     Przewodniczący Zarządu 
     Wojciech Konarski 

 


