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Protokół nr 76/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 800 do 1140 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).  

Porządek obrad został przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).  
2. Protokół Nr 75/IV/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Roman Rataj. 

 

1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:  

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa fabrycznie nowych samochodów  
do przewozu osób niepełnosprawnych” (druk  
nr 1/76).  

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

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowych 
samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych”, z uzupełnieniem 
o zapis dot. dodatkowego upustu i otrzymania 3 kompletów opon 
zimowych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia 
samochodów użytkowanych przez WPOW w Chojnie oraz DPS  
w Nowym Czarnowie po cenach podanych w kosztorysie. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 249/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowych 
samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.8.2012.SD. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w/s powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania 
strategii rozwoju oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim 
(druk nr 2/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik  

Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu 

zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oświaty specjalnej  
w Powiecie Gryfińskim i wprowadził do niego poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oświaty 
specjalnej w Powiecie Gryfińskim wraz z poprawkami?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 250/2012 w sprawie 
powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju 
oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim wraz z poprawkami. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku sekcji koszykówki oldbojów 
Klubu Sportowego ENERGETYK o ufundowanie statuetek 
i medali (druk nr 3/76). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie postanowił przyznać 
dofinansowanie do kwoty 500,00 zł dla sekcji koszykówki oldbojów 
Klubu Sportowego ENERGETYK z przeznaczeniem na zakup  
10 statuetek z logiem Powiatu - bocianem i 30 medali z herbem 
Powiatu, w związku z zakończeniem rozgrywek XVIII edycji GALKO. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Amazonek EWA  
z Gryfina o dofinansowanie spotkania z amazonkami  
z Schwedt (druk nr 4/76). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie postanowił przyznać 
dofinansowanie do kwoty 400,00 zł dla Stowarzyszenia Amazonek 
EWA z Gryfina w związku ze spotkaniem z amazkonakami z Schwedt, 
które odbędzie się w dniu 2 maja 2012 r. w Przychodni Intermed  
w Gryfinie, z przeznaczeniem na koszty opłaty prelegentów, tłumacza, 
transportu, cateringu lub wydania materiałów promocyjnych. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” o skierowanie 
pisma do Stowarzyszenia z informacją, że Zarząd widząc potrzebę 
realizacji takich inwestycji udzielił dofinansowania. Ponadto 
zaznaczył, iż w przedmiotowej sprawie była możliwość złożenia oferty 
w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (poza konkursem),  
z której Stowarzyszenie nie skorzystało. W przypadku problemu 
wynikającego z przygotowania ofert, pracownik Wydziału „EK” może 
udzielić merytorycznej pomocy. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s podpisania Aneksu do umowy zlecenia  
dot. powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora 
Rozwoju Edukacji (druk nr 5/76). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
terminu zawarcia umowy zlecenia nr EK/27/2011 z dnia 2.06.2011 r. 
dot. powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju 
Edukacji, na czas określony do dnia 30 czerwca 2012 r. i podpisał 
Aneks nr 4 w tym zakresie. 
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Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK”  
o wystąpienie z pismem do Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka 
Rozwoju Edukacji prowadzonego przez MEN w sprawie realizacji 
projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli". Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik  

Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zlecenia wykonania zabezpieczenia drogi powiatowej 
Nr 1352Z i Nr 1353Z na odcinku Szczecin-Dobropole (druk 
nr 6/76). 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie Usługi Budowlane 
Ambroziak Jan z Gardna wykonania zabezpieczenia drogi powiatowej 
Nr 1352Z i 1353Z na odcinku Szczecin-Dobropole, za kwotę 8 610,00 zł 
brutto, w związku z migracją płazów (ropuchy szarej) przez drogę 
powiatową.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wykonawcę do przedkładania,  
co tygodniowego raportu z przeprowadzanej dwa razy dziennie 
lustracji drogi oraz przedkładania raz w miesiącu fotografii  
z dokonywanych przenosin w czasie wystąpienia nasilenia populacji 
ropuchy. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.7134.2.24.2012.MI. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zlecenia wykonania odwodnienia drogi powiatowej  
Nr 1368Z Szczawno-Pniewo, Gmina Gryfino (druk  
nr 7/76). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie F.B.R BRUKPOL-2 
Andrzej Szyłow z Żabnicy wykonania odwodnienia drogi powiatowej 
Nr 1368Z Szczawno-Pniewo, na odcinku Szczawno-Żórawie-Żórawki 
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(Gmina Gryfino), za kwotę 65 190,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.10.2012.MI. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Roman Rataj. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zlecenia wykonania podcinki oraz zabiegów 
pielęgnacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych  
w obrębie Gminy Gryfino (druk nr 8/76). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie Zakład Usług Leśnych, 
Drogowych i Melioracyjnych Dorota Jeziorska-Ziętek z Chojny 
wykonania podcinki oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie 
dróg powiatowych Nr 1357Z Chlebowo-Daleszewo w m. Stare Brynki 
oraz Nr 1361 Daleszewo-Czepino na odcinku Daleszewo PKP-Dębce, 
za kwotę 21 600,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.7134.2.26.2012.MI. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Firmą 
Usługowo Handlową „ELWI” z Gryfina na koszenie 
terenów zielonych wchodzących w pasy dróg powiatowych 
w mieście Gryfino (druk nr 9/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Roman Rataj. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 16/ZD/2012  
z Firmą Usługowo Handlową „ELWI” z Gryfina na koszenie terenów 
zielonych wchodzących w pas dróg powiatowych w mieście Gryfino,  
za kwotę 22 680,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „ZD”. 

Dodatkowo Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD”  
do przygotowania wniosku w sprawie regulacji studzienek oraz 
zlecenia projektu budowy fotoradaru przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.9.2012.MI. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił 

 Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój 
dla terenów położonych w obrębach Czarnołęka, Drzesz, 
Góralice, Rosnowo, Rosnówek i Strzeszów dla terenów 
lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (druk nr 10/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła 

 Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Trzcińsko-Zdrój dla terenów położonych w obrębach Czarnołęka, 
Drzesz, Góralice, Rosnowo, Rosnówek i Strzeszów dla terenów 
lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Trzcińsko-Zdrój dla terenów położonych w obrębach Czarnołęka, Drzesz, Góralice, Rosnowo, Rosnówek 
i Strzeszów dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 251/2012 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenów położonych  
w obrębach Czarnołęka, Drzesz, Góralice, Rosnowo, Rosnówek  
i Strzeszów dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła 

 Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 
 

11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie 
umowy pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim 
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w/s dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych  
w Goszkowie (druk nr 11/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy 
pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim w/s dotacji celowej  
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie, w kwocie 4 000,00 zł. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej w Powiecie Gryfińskim (druk nr 12/76). 
 
Zarząd omówił i jednogłośnie przyjął ocenę zasobów pomocy 

społecznej w Powiecie Gryfińskim, która zostanie przedstawiona 
Radzie Powiatu w ustawowym terminie. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie o wystąpienie do radcy prawnego 
obsługującego jednostkę i kancelarii prawnej Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie o opinie dotyczące art. 16a ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej – „Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności 
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe  
na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący  
i realizujący”, tj. czy Powiat powinien uzupełnić swoją ocenę o dane 
sporządzone przez gminy z terenu Powiatu oraz czy dokument 
powinien być przyjęty uchwałą Rady Powiatu. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie w/s zakwalifikowania składników 
majątku ruchomego jednostki do kategorii majątku 
zużytego (druk nr 13/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
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Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych przez 
jednostkę zgodnie z propozycjami wymienionymi w protokole –
wniosku nr 1/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o zlikwidowanie 
rzeczowych składników wyposażenia, dla których prowadzona jest 
ewidencja ilościowa. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Naczelnikowi „OR” i Dyrektorowi jednostki. 
 

14.  Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Zespołowi 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie składnika 
majątku ruchomego (druk nr 14/76). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne 
przekazanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
składnika majątku ruchomego tj. samochodu osobowego marki Lancia 
Dedra, stanowiącego własność Powiatu na podstawie postanowienia 
Sądu w związku z jego nieodebraniem przez właściciela, na potrzeby 
szkoleniowe uczniów kształcących się w zawodzie mechanik. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

 
O godz. 1050 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 5 minutową przerwę  
w obradach. 
 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału „ZD” (druk nr 15/76). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się 
o 15 000,00 zł plan wydatków w paragrafie 2310-Dotacje celowe 
przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,  
z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Banie zgodnie  
z porozumieniem w sprawie poprawy systemu odwodnienia 
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skrzyżowania dróg powiatowej z gminną w m. Sosnowo przy 
jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „ZD”. 
 

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
jednostki na 2012 r. (druk nr 16/76). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków na realizację projektu „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych”  
w ramach RPO WZ. Zmniejsza się plan wydatków na zakupy 
inwestycyjne o 999,99 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków bieżących, z przeznaczeniem na promocję projektu. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 

17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 17/76). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę w kwietniu o 240 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
transz w maju o 100 000,00 zł, w lipcu i sierpniu po 50 000,00 zł oraz 
w październiku o 40 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku  
z wydatkami na zakup oleju opałowego i realizację projektu 
„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie 
pracowni szkolnych” w ramach RPO WZ. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 

18. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  
na 2012 r. (druk nr 18/76). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
zgodnie z którym zmniejsza się transze w lipcu i sierpniu  
po 10 000,00 zł i we wrześniu o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transzy w kwietniu o 35 000,00 zł, z przeznaczeniem  
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na płatności za media dostarczane przez SOSW w Chojnie i ZSP Nr 1  
w Chojnie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 19/76). 
 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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 252/2012 w sprawie 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. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”. 
 

20. 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 20/76). 

 
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, 
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Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 253/2012 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. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok 
(druk nr 21/76). 
 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 254/2012 w sprawie  
w sprawie zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

22. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyrażenia zgody  
na podpisanie sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2011 rok (druk nr 22/76). 

 
Zarząd omówił i jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe 

Powiatu Gryfińskiego za 2011 r., które zostanie przedłożone 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu w ustawowym 
terminie. 
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23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 - Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr XLVI/148/2012 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok przedłożonym przez Zarząd 
Powiatu w Gryfinie. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 76/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz________________________________   
 

 

      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 …………………………….. 


