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Protokół nr 106/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 30 października w godz. od 1100 do 1525 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło 
się posiedzenie Zarządu Powiatu. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
 

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący 
Zarządu Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu 
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został uzupełniony o następujący punkt: 
-Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s przyjęcia protokołu z udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie – roboty 
dodatkowe”, zawarcie umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej  
na roboty budowlane RI-10/08, oraz zawarcie aneksu do umowy podstawowej 
na ww. roboty (druk nr 9a/106). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia firmie SPŁAW-PŁOT OGRODZENIA METALOWE 
wykonania balustrady w budynku internatu w SOSW w Chojnie oraz zlecenia 
firmie AWOTEX Z.H.U. Sprzętu p.poż i bhp dostarczenia sprzętu gaśniczego  
do internatu Ośrodka (druk nr 9b/106). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru inspektorów nadzoru inwestorskiego do 
inwestycji pn.: Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego oraz remont instalacji 
elektrycznej w budynku szkoły SOSW w Chojnie (druk nr 9c/106). 

 Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  
 - zał. nr 2).   

3. Protokół Nr 105/III/2008 z 21 października 2008 r. został przyjęty jednogłośnie 
(5 - za, 0 - wstrzymała się, 0 - przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie dot. zmiany w planie 

finansowym jednostki na 2008 r. (druk nr 1/106). 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, uznał, że jest on bezzasadny  
i jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie środków finansowych  
w ramach przyznanego planu zgodnie z kompetencjami kierownika 
jednostki. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do 
przedstawienia kosztów zakupu nowych urządzeń do wyposażenia 
kuchni jak również potwierdzenia wykonania remontów  
w/w urządzeń.    
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2. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie dot. zmiany w planie 
finansowym jednostki na 2008 r. (druk nr 2/106). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie uznał, że jest on w części zasadny 
i jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków jednostki 
o kwotę 140 000,00 zł. Kwota 80 000,00 zł będzie pochodziła z budżetu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, natomiast 
kwota 60 000,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
  
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmian 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. 
(druk nr 3/106). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji 
Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków 
Starostwa Powiatowego polegającą na przesunięciu kwoty w wysokości 
6 000,00 zł  z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe 
oraz pochodne od tych wynagrodzeń. 
 
4. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2008 r. (druk nr 4/106). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie rozpatrzył go pozytywnie 
jednogłośnie wyrażając zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków 
budżetowych jednostki polegających na przesunięciu wydatków 
pomiędzy paragrafami w obrębie tego samego rozdziału w związku  
z rezygnacją odejścia na emeryturę jednego z funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wsparcia finansowego Międzynarodowego Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie  
(druk nr 5/106). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki rozpatrzył go pozytywnie 
jednogłośnie nie wyrażając zgody na wsparcie finansowe 
Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Gryfinie ze względu na brak planowanych 
środków finansowych w budżecie Powiatu Gryfińskiego. 
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6. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające wyliczenie 

kosztów poniesionych przez Powiat Gryfiński w związku ze spłatą 
zobowiązań Zakładu za rok 1998 i lata wcześniejsze (druk  
nr 6/106). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  
w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 
zawierającym wyliczenie kosztów poniesionych przez Powiat Gryfiński 
w związku ze spłatą zobowiązań Zakładu za rok 1998 i lata 
wcześniejsze oraz propozycją firmy adwokackiej Sasiński i Wspólnicy 
w sprawie zawarcia ugody z reprezentującą Skarb Państwa 
Prokuratorią Generalną jednogłośnie postanowił: 
 - wyrazić zgodę na wydanie przez Likwidatora Zakładu 
upoważnienia Kancelarii Prawnej Sasiński i Wspólnicy dotyczącego 
podjęcia negocjacji w ramach istniejącej umowy na zawarcie ugody 
skierowanej do Skarbu Państwa w której proponuje się zapłatę 
Powiatowi Gryfińskiemu kwoty głównej w wysokości 5 132 144,95 zł 
oraz 50 % odsetek, wówczas Powód wycofa pozew sądowy  
w przedmiotowej sprawie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 
7. Wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia  

dot. zapoznania się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 12 kwietnia 2006 r. w/s likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 
(druk nr 7/106). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor - Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

 
 Na wniosek – Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia 
zgodnie z postanowieniem Zarządu na posiedzeniu w dniu 25 września 
b.r. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie, w którym zakończenie czynności likwidacyjnych Zakładu 
określono na dzień 31 grudnia 2008 r. i przyjął go bez uwag. 
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Jednocześnie Zarząd postanowił, że w/w projekt uchwały powróci pod 
obrady po zaopiniowaniu go przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 
oraz organy gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego.   
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor - Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na cesję płatności 
firmy ROW-BUD Robert Rybka z Gryfina w kwocie 134 200,00 zł 
na rzecz firmy PROFIL PRODUKCJA, Montaż Sprzedaż Okien  
i Drzwi Wojciech Brzęczek z Gryfic, w związku  
z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana użytkowania 
części internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie” (druk nr 8/106). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych przyjął do 
wiadomości cesję płatności firmy ROW-BUD Robert Rybka  
z Gryfina w kwocie 134 200,00 zł na rzecz firmy PROFIL 
PRODUKCJA, Montaż Sprzedaż Okien i Drzwi Wojciech Brzęczek  
z Gryfic, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana 
użytkowania części internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie”. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał Wydział do wystosowania pisma do firmy ROW-
BUD, w którym Zarząd wzywa firmę do terminowego zakończenia 
robót i z niepokojem zauważa, że Wykonawca przewidział organizację 
robót polegających na wymianie okien po terminie wykonania umowy  
i w okresie, który takim pracom nie sprzyja dodatkowo niepokojącym 
jest brak postępów w robotach budowlanych w przedmiotowej 
inwestycji potwierdzony na piśmie przez inspektor nadzoru.  
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę 
inwestycji pn.„Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsko Zdroju” (druk nr 9/106). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił, nie podejmować uchwały  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa projektantowi do 
reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w sprawie uzyskania 
pozwolenia na budowę inwestycji pn.„Wymiana stolarki okiennej  
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju” i ustalił, że w/w 
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inwestycja powinna zostać poprowadzona samodzielnie przez 
Stowarzyszenie „Dom z Sercem” prowadzące DPS. W związku  
z powyższym Zarząd jednogłośnie postanowił zmienić w planie 
przychodów i wydatków  PFOŚ i GW jednostkę realizującą w/w 
inwestycję – z Zarządu Powiatu na Stowarzyszenie Dom z Sercem. 
  
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s przyjęcia protokołu z udzielenia 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie – roboty dodatkowe”, zawarcie 
umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty 
budowlane RI-10/08, oraz zawarcie aneksu do umowy podstawowej 
na ww. roboty (druk nr 9a/106). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
protokół z udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
z wolnej ręki pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części 
budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie – roboty dodatkowe”. 
Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy 
na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane 
RI-10/08 z dnia 14.07.2008 r. pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na 
pomieszczenia administracyjno-biurowe” oraz wyraził zgodę na 
przedłużenie terminu zakończenia robót dodatkowych dla w/w 
inwestycji o 30 dni tj. do dnia 11.12.2008 r., podpisując aneks do 
umowy w przedmiotowej sprawie. Zarząd ustalił, że jest to data 
odbioru końcowego inwestycji bez usterek, która powinna zostać 
potwierdzona  przez inspektora nadzoru.  
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-24/08. 
 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie SPŁAW-PŁOT 
OGRODZENIA METALOWE wykonania balustrady w budynku 
internatu w SOSW w Chojnie oraz zlecenia firmie AWOTEX 
Z.H.U. Sprzętu p.poż i bhp dostarczenia sprzętu gaśniczego do 
internatu Ośrodka (druk nr 9b/106). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
wyraził zgodę na zlecenie firmie SPŁAW-PŁOT OGRODZENIA 
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METALOWE z Kolina wykonania balustrady w budynku internatu  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie za kwotę 
2 200,00 zł oraz na zlecenie firmie AWOTEX Z.H.U. Sprzętu p.poż  
i bhp ze Szczecina dostarczenia sprzętu gaśniczego do internatu 
Ośrodka za kwotę 741,15 zł. Zarząd zobowiązał Wydział do 
dopilnowania, aby instrukcja przeciwpożarowa zlecona w/w firmie 
została zaakceptowana przez inspektora Straży Pożarnej. 
 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru inspektorów 
nadzoru inwestorskiego do inwestycji pn.: Dostawa i montaż 
urządzenia dźwigowego oraz remont instalacji elektrycznej  
w budynku szkoły SOSW w Chojnie (druk nr 9c/106). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
wyraził zgodę na zlecenie - przy realizacji I części zamówienia  
tj. remontu urządzenia dźwigowego - pełnienia nadzoru inwestorskiego  
Panu Rajmundowi Gizdra z Barnkowa za kwotę 2 440,00 zł,. 
Jednocześnie Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na zlecenie Panu 
Dariuszowi Grałek UNICONTROL w Szczecinie pełnienia nadzoru 
inwestorskiego przy realizacji II części zamówienia tj. remont 
instalacji elektrycznej za kwotę 10 370,00 zł i zobowiązał Wydział 
Remontów Inwestycji i Zamówień Publicznych do zebrania 
dodatkowych ofert na realizację w/w zadania. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
13. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy wycinki drzew i krzaków na 
drogach powiatowych (druk nr 10/106). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z informacjami uzupełniającymi  
do wniosku Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami jednogłośnie 
wybrał Zakład Usług Leśnych, Drogowych i Melioracyjnych z Chojny 
jako Wykonawcę wycinki 19 drzew i 1,09 ha krzewów na drogach 
powiatowych za kwotę w wysokości 42 390,00 zł brutto. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
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nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie powiatu gryfińskiego  
z podziałem na zadania”   (druk nr 11/106). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie Powiatu Gryfińskiego  
z podziałem na zadania jednogłośnie postanowił: 

-wybrać na zadanie Nr V tj. gmina Moryń i Cedynia ofertę  
T. Łyczakowskiego-Usługi Warsztatowe za kwotę 98.226,00 zł 
brutto.  
- wybrać na zadanie Nr IV tj. gmina Chojna ofertę SKR Chojna za 
kwotę 86.056,89 zł brutto.  
- wybrać na zadanie Nr III tj. gmina Banie i Widuchowa ofertę 
SKR Banie za kwotę 85.183,77 zł brutto.  
- unieważnić postępowanie na zadanie Nr I i II (Stare Czarnowo  
i Gryfino) na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 – brak ofert. 
- wstrzymać się do dnia 6 listopada z podjęciem decyzji  
odnośnie realizacji zadania nr VI tj. gmina Mieszkowice.  

 W związku z powyższym Zarząd postanowił, że zatwierdzenie 
protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 na 
terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na zadania” nastąpi na 
kolejnym posiedzeniu.    
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zlecenia 

wykonania robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1435Z 
Goszków-Wierzchlas-Zielin oraz na drodze powiatowej Nr 1436Z 
Białęgi-Goszków-Wierzchlas w Gminie Mieszkowice (druk  
nr 12/106). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Mieszkowic wykonania robót 
drogowych na drodze powiatowej Nr 1435Z Goszków-Wierzchlas-
Zielin  na odc. Goszków-Wierzchlas oraz na drodze powiatowej Nr 
1436Z Białęgi-Goszków-Wierzchlas na odcinku Wierzchlas-
Goszkówek w Gminie Mieszkowice w zakresie remontu nawierzchni 
poprzez profilowanie nawierzchni drogi z zagęszczeniem 
uzupełnieniem ubytków z powierzonego przez Starostwo Powiatowe 
materiału za kwotę do wysokości 37 525,92 zł brutto i podpisał 
poprawioną umowę w tym zakresie. 
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16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania aneksów do umowy trójstronnej na wykonanie 
parkingu i chodnika w ciągu ul. Kunowskiej w Baniach oraz  
do porozumienia w/s współfinansowania budowy chodnika przy  
ul. Kunowskiej w Baniach  (druk nr 13/106). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksów: 
- do Porozumienia z dnia 12.06.2008 r. w sprawie współfinansowania 
budowy chodnika przy ulicy Kunowskiej w Baniach; 
- do Umowy Nr 175/08 zawartej w dniu 29.09.2008 r. na wykonanie 
budowy parkingu i chodnika w ciągu ulicy Kunowskiej w Baniach. 
W aneksach zwiększa się o 5 982,78 zł kwotę dotacji przeznaczonej dla 
gminy Banie na realizację w/w zadania w związku z tym, że po 
rozpoczęciu prac przygotowawczych pojawiły się roboty dodatkowe 
nie przewidziane w zamówieniu polegające na wymianie przepustu, 
wywozie nadmiaru gruntu oraz na umieszczeniu studni chłonnej. 
  

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
O godz. 1400 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach 
na czas trwania XXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  
O godz. 1515 w czasie przerwy w obradach sesji Rady Powiatu wznowiono posiedzenie 
Zarządu Powiatu.  
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok (druk  
nr 14/106). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok (druk nr 15/106). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok (druk nr 16/106). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok. 
 
20. Sprawy różne informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z pismem znak: PCPR G-o 822/1950/MKN/08 Dyrektora 
PCPR w Gryfinie skierowanym do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie informującym  
o zaistniałym wypadku w Rodzinnym Pogotowiu Opiekuńczym w Gryfinie. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     

 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


