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Protokół nr 66/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 lutego 2012 r. w godz. od 830 do 850  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 – Starosta Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 65/IV/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany w planie wydatków jednostki na 2012 r. (druk nr 1/66). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan 
wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 80102-
Szkoły podstawowe specjalne o 7 794,90 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne  
w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk  
nr 2/66). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 212/2012 w sprawie  
zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały  



 2

Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”. 
 
3. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 66/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 

 
 

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

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

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

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

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


