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Protokół nr 90/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 2 sierpnia 2012 r. w godz. od 800 do 930  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 – Wicestarosta Jerzy 

Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag 
(porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 89/IV/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s unieważnienia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 
roku w zakresie: „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 
uświadamiającej społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia 
związanych z emisją benzo(a)-pirenu podczas spalania paliw stałych 
(w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności” 
(druk nr 1/90). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska oraz Członek Zarządu  
– Roman Rataj. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie unieważnienia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 
roku w zakresie: „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 
uświadamiającej społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia 
związanych z emisją benzo(a)-pirenu podczas spalania paliw stałych  
(w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie: 
„Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej uświadamiającej społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia 
związanych z emisją benzo(a)-pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów)  
w paleniskach domowych o niskiej sprawności”  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 300/2012 w sprawie 
unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w 2012 roku w zakresie: „Przeprowadzenie kampanii 
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edukacyjnej uświadamiającej społeczeństwo o zagrożeniach dla 
zdrowia związanych z emisją benzo(a)-pirenu podczas spalania paliw 
stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej 
sprawności”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„O Ś”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na przekazanie na czas nieoznaczony w formie 
umowy użyczenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego w Gryfinie zbędnych składników majątkowych, 
dotychczas użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
(druk nr 2/90). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie na czas nieoznaczony  
w formie umowy użyczenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru 
Budowlanego w Gryfinie zbędnych składników majątku ruchomego 
powiatu (składniki wymienione w protokole nr 5/2012 z dnia  
27 czerwca 2012 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku 
ruchomego), dotychczas użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „OR”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na przekazanie na czas oznaczony w formie 
umowy użyczenia Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie, prowadzącemu 
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, zbędnych składników 
majątkowych dotychczas użytkowanych przez Starostwo Powiatowe 
w Gryfinie (druk nr 3/90).  
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie na czas oznaczony,  
tj. do dnia 31 grudnia 2015 r., w formie umowy użyczenia 
Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego w Niegowie, prowadzącemu Dom Pomocy Społecznej 
w Moryniu, zbędnych składników majątku ruchomego powiatu 
(składniki wymienione w protokole nr 4/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego), dotychczas 
użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s zapoznania się z raportem stanu ubezpieczeń Powiatu 
Gryfi ńskiego za okres 01.10.2010-30.06.2012 oraz przedłużenia 
umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord Partner Sp. z o.o., której 
przedmiotem jest wykonywanie obsługi brokerskiej w zakresie 
interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/90). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji programu 
ubezpieczeniowego za okres 01.10.2010-30.06.2012 dla Powiatu 
Gryfi ńskiego oraz wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy 
serwisu brokerskiego zawartej z firmą Nord Partner Sp. z o.o., której 
przedmiotem jest wykonywanie obsługi brokerskiej w zakresie 
interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego, w którym 
przedłuża się termin obowiązywania przedmiotowej umowy do dnia  
5 sierpnia 2014 r. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

propozycji zaliczenia ulicy Szkolnej w Chojnie do kategorii dróg 
gminnych (druk nr 5/90). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 
propozycji zaliczenia ulicy Szkolnej w Chojnie do kategorii dróg 
gminnych. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaopiniowania propozycji zaliczenia ulicy Szkolnej w Chojnie do kategorii dróg gminnych w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 301/2012 w sprawie 
zaopiniowania propozycji zaliczenia ulicy Szkolnej w Chojnie do 
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kategorii dróg gminnych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s pozbawienia ulicy Szkolnej w Chojnie kategorii drogi 
powiatowej (druk nr 6/90). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej w Chojnie kategorii drogi 
powiatowej. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
pozbawienia ulicy Szkolnej w Chojnie kategorii drogi powiatowej w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej w Chojnie kategorii 
drogi powiatowej. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu kategorii drogi 
powiatowej (druk nr 7/90). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu kategorii drogi 
powiatowej. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu 
kategorii drogi powiatowej. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników 
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oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie 
gminy  Mieszkowice” (druk nr 8/90). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie gminy  Mieszkowice”, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy 
DANKOM Daniel Bła żkiewicz z Lisiego Pola z oferowaną ceną  
w wysokości 170 065,95 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.272.20.2012.MI 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
ciągu pieszo – rowerowego na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach, 
na odcinku 0+000 km – do 0+230 km” (druk nr 9/90). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego na ulicy 
Moryńskiej w Mieszkowicach, na odcinku 0+000 km – do 0+230 km”, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 
Wykonawcy tj. Spółdzielni Usług Rolnych ROL-BUD z Trzcińska 
Zdrój  z oferowaną ceną w wysokości 68 880,00 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.272.21.2012.MI 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont 
nawierzchni wyznaczonego odcinka drogi powiatowej Nr 1360Z, 
poprzez wykonanie profilowania i ułożenie warstwy ścieralnej” 
(druk nr 10/90). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Remont nawierzchni wyznaczonego odcinka drogi 
powiatowej Nr 1360Z, poprzez wykonanie profilowania i ułożenie 
warstwy ścieralnej” (droga Steklno-Babinek na odcinku przejście 
przez m. Zaborze do skrzyżowania z m. Włodkowice), Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy 
tj. firmy STRABAG Sp. z o.o. ze Szczecina z oferowaną ceną  
w wysokości 444 447,02 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.272.19.2012.MI 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wprowadzenia dotacji z Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem 
na wspólną realizację robót drogowych na terenie gminy 
Mieszkowice oraz podpisanie Umowy z Gminą Mieszkowice  
w sprawie wykonania w 2012 roku robót drogowych na drogach 
powiatowych na terenie gminy Mieszkowice (druk nr 11/90). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie  
do budżetu powiatu dotacji z Gminy Mieszkowice w wysokości 
119 432,97  zł oraz na zawarcie Umowy z Gminą Mieszkowice  
w sprawie wykonania w 2012 roku robót drogowych na drogach 
powiatowych na terenie gminy Mieszkowice. Powiat przekaże na ten 
cel środki finansowe w wysokości 119 432,98 zł stanowiące 50% 
wartości realizacji inwestycji.  Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy na opracowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1409Z 
Warnice – Stare Łysogórski na odcinku od miejscowości Witnica do 
stacji Witnica (do drogi przed przejazdem kolejowym) o długości 
ok.1,4 km (druk nr 12/90). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Drogowe „TRANSBUD” Ryszard Gronkowski z Gryfina 
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na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórski na odcinku  
od miejscowości Witnica do stacji Witnica (do drogi przed przejazdem 
kolejowym) o długości ok.1,4 km, za kwotę 8 856,00 złotych brutto  
i podpisał umowę Nr 26/ZD/2012 w tym zakresie. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na roboty dodatkowe z firmą MUSING  
Sp. z o.o. ze Szczecina przy inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulic 
powiatowych Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie” (druk  
nr 13/90). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z dotychczasowym 
Wykonawcą - firm ą MUSING Sp. z o.o. ze Szczecina na roboty 
dodatkowe przy inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulic powiatowych 
Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie”, w związku z koniecznością 
usprawnienia sposobu odprowadzenia wód opadowych z jezdni drogi, 
za kwotę 43 945,93 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „ZD” i „O Ś”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na pełnienie 
nadzoru nad czyszczeniem wraz z inspekcją telewizyjną istniejącego 
kanału deszczowego i wykonania dokumentacji technicznej 
naprawy w zadaniu pn. „Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej  
i instalacji deszczowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego oraz Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno-
Wychowawczej w Chojnie” (druk nr 14/90). 

 
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 wyraził zgodę na wybór 
Wykonawców tj.: 

- firmy ZWiK Sp. z o.o. ze Szczecina na czyszczenie wraz  
z inspekcją telewizyjną istniejącego kanału deszczowego na terenie 
SOSW oraz WPOW w Chojnie, do kwoty 19 803,00 zł brutto, 
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- firmy EMSAN Małgorzata Szalewicz ze Szczecina na pełnienie 
nadzoru oraz wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodno-
kanalizacyjnej i instalacji deszczowej na terenie SOSW oraz WPOW  
w Chojnie, za kwotę 11 931,00 zł brutto lub 16 113,00 zł brutto -  
w zależności od tego czy będzie wymagane uzyskanie decyzji  
o pozwolenie na budowę. 
Środki finansowe na realizację w/w zadania będą pochodziły  

z rezerwy ogólnej budżetu powiatu, a nadzór nad nim powierza się 
Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 
15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na „Dostawę 
wraz z montażem mebli do internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie” 
(druk nr 15/90). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Umowy z firmą PATMAR Wojciech Marciniak ze 
Szczecina na „Dostawę wraz z montażem mebli do internatu przy ZSP 
nr 2 w Gryfinie” za kwot ę 24 280,20 zł brutto. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zwiększenia dotacji dla Gminy Gryfino na realizację 
powierzonego zadania w zakresie kultury fizycznej (druk nr 16/90). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystki, Zarz ąd większością głosów wyraził zgodę 
na przyznanie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł dla Gminy 
Gryfino na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych 
przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie. Środki b ędą 
pochodziły po 5 000,00 zł ze środków Wydziału „EK” i rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK” i „FK”. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej  
z zakresu turystyki i krajoznawstwa (druk nr 17/90). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki, po rozpatrzeniu oferty organizacji pozarządowej  
tj. Stowarzyszenia „Republika Międzyodrza”, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 
upowszechniania turystyki poprzez dofinansowanie w kwocie   
1500,00 zł VII Gryfińskiego Festiwalu rowerowego „Jazzbike 2012”. 
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.   

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 
planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie –Wydziału 
„ZD” (druk nr 18/90).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejsza się  
o 100 000,00 zł plan wydatków na zadanie „Inwestycje na drogach 
powiatowych” i o 100 092,87 zł plan wydatków na zadanie 
„Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach”, przy jednoczesnym 
zwiększeniu o 200 092,87 zł planu wydatków na inwestycję 
„Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 
 
19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2012 r. (druk  
nr 19/90). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie oraz informacją Wicestarosty Gryfińskiego, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  planu finansowego 
jednostki na 2012 r. do kwoty 21 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 
mebli i wyposażenia do nowotworzonych klasopracowni w Nowym 
Czarnowie. Środki b ędą pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
20. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s okresowej kontroli 

prawidłowości złożonych sprawozdań budżetowych za okres  
od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. (druk nr 20/90). 
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Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd zapoznał się z informacją  
z przeprowadzonej okresowej kontroli prawidłowości sprawozdań 
budżetowych za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. złożonych przez 
jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania pisma 
zobowiązującego kierowników jednostek do sporządzania sprawozdań 
rzetelnie, prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”. 
 
21. 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 21/90). 

 
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. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 302/2012 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”. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zatwierdził treść ogłoszenia w/s zbierania wniosków i sugestii mieszkańców 
Powiatu Gryfińskiego dot. kierunków i założeń polityki budżetowej na 2013 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 90/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
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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 …………………………….. 


