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                                    Druk nr 10/XLIV 

 
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 
 

W okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 19 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu  
w Gryfinie odbył 7 posiedzeń. 
 

Na posiedzeniu 15 grudnia 2022 r. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie postanowił o rozwiązaniu umowy nr 14/RI/22 z dnia 30.06.2022 r. 
oraz o naliczeniu kary umownej w wysokości 9 861,51 zł firmie OK-PAL Piotr 
Palczyński z s. w Szczecinie realizującej zadanie pn. „Remont obiektów przynależnych 
do budynku Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”. Wykonawca nie rozpoczął robót 
przewidzianych w umowie, a termin ich realizacji upłynął w dniu 8.12.2022 r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMAPA Michał 
Dutka z s. w Goleniowie wykonania dokumentacji technicznej dla zadania  
pn.: „Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – 
Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 1+745 do km 2+145” za kwotę 42 619,50 zł 
brutto i podpisał umowę Nr 39/ZD/22 w tym zakresie. 

 Zarząd zapoznał się z planem finansowym Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie 
na 2023 rok i nie wniósł uwag. 

 Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2022 r. (skarga na Dyrektora 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie). 

 Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Gryfinie dot. sytuacji finansowej Zakładu w II półroczu 2022 r. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. realizacji zadania pn.: „Usunięcie przyczyn zalewania 
świetlicy i odpadania płytek zewnętrznych na ścianach pomieszczeń mieszczących się 
pod tarasem w CPOW w Chojnie”. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. realizacji zadania pn.: „Usunięcie przyczyny zalania Sali 
gimnastycznej w SOSW w Chojnie”. 

 
Na posiedzeniu 19 grudnia 2022 r. 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował porządek obrad 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka  
z o.o. wraz z projektami uchwał, gdzie wskazał wytyczne dla swojego przedstawiciela, co 
do sposobu głosowania przy podejmowaniu decyzji na tymże posiedzeniu. Jednocześnie 
Zarząd upoważnił Wicestarostę Ewę Dudar do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników a Członka Zarządu Jerzego Milera do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego na tym Zgromadzeniu w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 8:30. 
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Na posiedzeniu 22 grudnia 2022 r. 

 
 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

aneksu nr 7 do Umowy Nr BG-I-052.8.2019 dot. realizacji projektu „Budowa 
Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego”, który obejmuje zmianę terminu zakończenia projektu oraz 
aktualizuje wartości środków przeznaczonych na realizację zadań przez poszczególnych 
Partnerów do kwot przetargowych.  

 Zarząd przeprowadził dyskusję i jednogłośnie postanowił, iż wniosek Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2029” 
rozpatrzy w terminie do 12 stycznia 2023r. po ujęciu w strategii informacji w zakresie:  
- polepszenia współpracy pomiędzy instytucjami w kontekście nowych osi 
programowych FEPZ (Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego) 2021-2027,  
w ramach których będzie możliwa realizacja projektów w obszarze Partnerstwa Powiatu 
Gryfińskiego; 
- monitorowania asymilacji uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym: funkcjonowanie 
ukraińskiego Domu Dziecka w Moryniu. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie oświadczenia o gotowości Powiatu 
Gryfińskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  
w 2023 roku. Jednocześnie zobowiązał Sekretarza Powiatu do konsultacji z Wydziałem 
„RI” możliwości wykorzystania środków z programu, w szczególności w obszarze A. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie bieżącej działalności PZAZ  
z dotacji podmiotowej w wysokości 23 746,10 zł.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu powiatu środków w wysokości 
46 186,00 zł otrzymanych z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia na dodatkowe zadania 
oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami 
będącymi obywatelami Ukrainy. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd pozytywnie 
zaopiniował zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022r., 
polegające na zmniejszeniu planu w dziale 755, rozdziale 75515 o kwotę 6 795,92 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w tym samym dziale  
i rozdziale na wynagrodzenia osobowe, w związku z potrzebą rozliczenia dotacji 
uzyskanej przez Powiat Gryfiński na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie o 2 091,00 zł planu dochodów Powiatu Gryfińskiego i planu 
wydatków Wydziału „ZD” z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1364Z Drzenin-Chwarstnica, na odcinku Drzenin-Sobieradz”. 

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

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów Powiatu Gryfińskiego  
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i planu wydatków jednostki o 20 105,00 zł w związku z otrzymanymi środkami  
z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób do pomocy dla 
opiekuna tymczasowego. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów Powiatu Gryfińskiego  
i planu wydatków jednostki na 2022 r. o 356,00 zł w związku z otrzymanymi środkami  
z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację zadań przez zespoły 
orzekające o niepełnosprawności obywateli Ukrainy. 

 Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków o 710,48 zł w związku  
z wypłatą nagród uznaniowych za rok 2022 dla pracowników cywilnych zatrudnionych  
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 732/2022 w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2022 rok. 

 Zarząd zapoznał się z oświadczeniem Stowarzyszenia Pactum o braku możliwości 
zawarcia umowy na świadczenie poradnictwa obywatelskiego w 2023 r. w związku  
z rezygnacją doradcy, który miał pełnić dyżury w punktach nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego  
na terenie powiatu. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji do 
wystąpienia do Wojewody w tej sprawie. 

 Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Gryfinie o planowanym użyczeniu lokalu mieszkalnego przy ul. Łużyckiej 91  
z przeznaczeniem na mieszkanie chronione na okres do 3 lat na rzecz PCPR w Gryfinie. 

 Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej w zakresie 
sprawdzenia przygotowań do przeciwdziałania skutkom sytuacji nadzwyczajnych  
w Powiecie Gryfińskim. 

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

 
Na posiedzeniu 29 grudnia 2022 r. 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 733/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (dot. pomieszczenia w budynku ZSP  
w Gryfinie, w którym mieści się gabinet pielęgniarski). 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, dot. wniosku Gminy Gryfino, Zarząd jednogłośnie postanowił 
poinformować Gminę Gryfino o braku możliwości przekazania części działki nr 162/4  
z obrębu Gryfino 3 na rzecz Gminy, ponieważ przedmiotowy teren jest niezbędny dla 
funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Gryfinie.  

 Na wniosek Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie bieżącej działalności PZAZ z dotacji 
podmiotowej w wysokości 6 253,90 zł.  

 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 6 000,00 zł na 
wynagrodzenia. 

 Na wniosek Geodety Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zarządzeniem Starosty Gryfińskiego 
zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu środków w wysokości  
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10 000,00 zł na wynagrodzenia (dot. realizacji projektu „Budowa Regionalnej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”). 

 Na wniosek Geodety Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zarządzeniem Starosty Gryfińskiego 
zmian w planie wydatków w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii, 
polegających na przesunięciu środków w wysokości 5 950,02 zł na wynagrodzenia. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 734/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 735/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 736/2022 w sprawie zmiany planu finansowego 
dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków 
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa na 2022 rok. 
 

Na posiedzeniu 5 stycznia 2023 r. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd pozytywnie rozpatrzył 

wniosek firmy DANKOM Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na przedłużenie do 31 maja 2023 r. terminu wykonania przełożenia miejscowych 
zapadnięć nawierzchni ul. Sienkiewicza w Mieszkowicach i podpisał Aneks nr 1 do 
umowy Nr 33/ZD/22 z dnia 17.11.2022 r. w tym zakresie. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 
oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację zużytych składników majątku ruchomego 
użytkowanych przez jednostkę, wykazanych w protokole z dnia 27.12.2022 r.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, w sposób wskazany przez 
komisję. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie na 2023 r. terminu 
dofinansowania i wydania książki pt. „Gryka była w kwiecie, pachniało miodem. 
Żurawie witały tułaczy w drodze ku Odrze. Żurawie kolejowe witały tułaczy”.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 737/2023 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel w branży cukierniczej”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 738/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie (dot. realizacji projektu  
pn. „Profesjonalny nauczyciel w branży cukierniczej”). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 739/2023 w sprawie odwołania ze stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 740/2023 w sprawie powierzenia Panu Jerzemu 
Surdackiemu pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę Dyrektorowi na zawarcie umów zlecenia  
w zakresie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,  
ze wskazanymi pracownikami.   

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 741/2023 w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok. 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 742/2023 w sprawie uchwalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
Powiatowi Gryfińskiemu na 2023 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 743/2023 w sprawie upoważnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży do 
dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2023 
rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 744/2023 w sprawie upoważnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży  
w 2023 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 745/2023 w sprawie upoważnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku do zaciągania zobowiązań 
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2023 – 2039. 

 Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu 
postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały nr XLIII/315/2022 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 19.12.2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 Zarząd zapoznał się z uchwałą nr 50.44.1.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii  
o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego. 

 Zarząd zapoznał się z uchwałą nr 50.44.2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii  
o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w budżecie Powiatu Gryfińskiego  
na 2023 r. 

 
Na posiedzeniu 12 stycznia 2023 r. 

 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2022 r. 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za  
2022 r.  

 Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r. 

 Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 
2023 r. 

 Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie 
dokumentacji na zadanie pn. „Modernizacja budynku ZSP w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 
91 w zakresie instalacji c.o. i źródła ciepła oraz inne usprawnienia termomodernizacyjne” 
tj. firmy Usługi Budowlane Grzegorz Lesner z siedzibą w Szczecinie z oferowaną ceną  
w wysokości 58 000,00 zł brutto i wyraził zgodę na zawarcie umowy w tym zakresie. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po 
rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie 
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dokumentacji na zadanie pn. „Modernizacja auli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie ul. Podmurze 4” tj. firmy TTA s.c. J. Tybińkowski,  
K. Troszczyński Architekci z siedzibą w Stargardzie z oferowaną ceną w wysokości  
27 060,00 zł brutto i wyraził zgodę na zawarcie umowy w tym zakresie. 

 Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Gryfińskim na lata 2023-2029. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wskazał, że zakup instrumentów muzycznych dla 
Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu jest statutowym zadaniem gminy.  

 Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie znak: K.421.8.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. dot. klasyfikacji wydatków  
w załącznikach do uchwały Nr XLIII/313/2022 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 r. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Zastępcy Dyrektora Departamentu Transformacji 
Energetyki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 
27 grudnia 2022 r. dot. rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji 
przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie”. 

 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie z dnia 27 grudnia 2022 r. dot. realizacji „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III” w 2023 roku, obszar G - skierowanie do powiatów poza 
algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 Zarząd zapoznał się z uwagami Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich z dnia 2 
9 grudnia 2022 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. 

 
Na posiedzeniu 19 stycznia 2023 r. Zarząd rozpatrzył następujące wnioski: 

 
 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania – podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, 
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych 
powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania”  

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, 
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 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 Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s ogłoszenia aukcji na sprzedaż 
drewna z wycinką 77 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  
Nr 1356Z Gryfino-Linie oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
w/s postępowania. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania prac 
projektowych dot. zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład” – edycja II, obejmujących: 
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a) opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy 
drogi powiatowej w m. Krajnik Górny, 

b) sporządzenie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1350Z oraz 1352Z na odcinku Szczecin-Binowo” – przejście 
przez m. Binowo.  

 Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dot. zapoznania się  
z protokołem z kontroli planowej, problemowej organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (sekcja ds. wspierania rodziny  
i pieczy zastępczej) oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do kierownika 
kontrolowanej jednostki  

 Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych dotyczącego postępowań o udzielanie 
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na rok 2023.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozpatrzenia skargi z dnia 
12 grudnia 2022 r. na Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego dot. oddania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 
611/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino, w trwały zarząd na 
rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.  

 Wniosek Geodety Powiatowego w/s podpisania umowy z firmą GEOMATYKA-
KRAKÓW S.C., w przedmiocie: „Wykonanie konwersji powiatowej bazy danych 
Systemu EWID 2007 w Powiecie Gryfińskim do nowego modelu określonego przepisami 
prawa”, w związku z realizacją projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wsparcia 
finansowego organizacji powiatowego konkursu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży 
organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie  
w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2023”. 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s dokonania zmiany  
w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 2023 r. 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w/s zwiększenia 
planu dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok. 

 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 284/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 
budżetowych. 
 

 
                                     Przewodniczący Zarządu 

     Wojciech Konarski 


