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Protokół nr 97/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 20 września 2012 r. w godz. od 800 do 1045  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 96/IV/2012 z dnia 13 września 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd” 
w 2012r. (druk nr 1/97). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu 
„Aktywny samorząd” w 2012r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd” w 2012r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu „Aktywny samorz ąd” w 2012r. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Dyrektorowi PCPR w Gryfinie. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s w sprawie  

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-
Zdroju (druk nr 1a/97).  
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  
i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, który został 
uzupełniony o wysokość czynszu za użytkowanie mienia powiatu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wraz z poprawką? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 322/2012 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-
Zdroju. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
PCPR w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lutego   
2011 r. w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach 
wydatków rzeczywiście poniesionych (druk nr 2/97). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 3 lutego   2011 r. w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej 
pracach wydatków rzeczywiście poniesionych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lutego   2011 r. 
w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym  
do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu  
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w Gryfinie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad zwrotu członkom 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do 
udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuści Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia robót ogólnobudowlanych w budynkach 
jednostek organizacyjnych – internacie przy ZSP nr 1 w Chojnie 
przy ul. Żółkiewskiego 5 (druk nr 3/97). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Inspektor w Wydziale 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie „MABUD” Maciej Baczkowski Usługi 
Ogólnobudowlane i Wykończeniowe z Lisiego Pola wykonania robót 
ogólnobudowlanych w budynkach jednostek organizacyjnych – 
internacie przy ZSP nr 1 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5, 
polegających na naprawie kanalizacji w łazience na I piętrze  
w internacie przy ZSP Nr 1 w Chojnie za kwotę 8 959,68 zł brutto. 
Środki finansowe będą pochodziły z budżetu PCPR (zgodnie  
z pismem Dyrektora PCPR). Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „RI”, „FK” i Dyrektorowi PCPR. 
 
5. Wniosek 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. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego” 
(druk nr 4/97). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. zatwierdzenia trybu 
postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Termomodernizacja 
obiektów Powiatu Gryfińskiego”, Zarząd jednogłośnie postanowił,  
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iż przedmiotowy wniosek rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałom „RI”. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfi ńskiego edycja VII na lata 2011 – 2016 (druk nr 4a/97). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 
25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 – 
2016. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 – 
2016w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011  
z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 – 
2016. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor w Wydziale Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 

 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk  
nr 5/97). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor w Wydziale 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Monika Baczyńska-Padjasek. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 323/2012 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie 
indywidualne  w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla uczennicy  
kl. III SP (druk nr 6/97).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki oraz orzeczeniem Nr 47/2012/2013  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie na nauczanie indywidualne uczennicy kl. III Szkoły 
Podstawowej  w wymiarze 8 godzin tygodniowo w roku szkolnym 
2012/2013. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor w Wydziale Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Monika Baczyńska-Padjasek.   

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin w miejscowości Mirowo 
(druk nr 8/97). 

 

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 Warsztatowe 
Tadeusz Łyczakowski z Dolska wykonania poprawy systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin  
w miejscowości Mirowo za kwotę 13 143,94 zł brutto. Środki finansowe 
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będą pochodziły z Wydziału „OŚ”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD” i „O Ś. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie usunięcia 6 szt. karpin drzew znajdujących się  
w pasie drogi powiatowej Nr 1397Z Mętno – Moryń (druk nr 9/97). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Spółdzielni Usług Rolnych 
„ROL-BUD” z Trzci ńska-Zdroju usunięcia 6 sztuk karpin drzew 
znajdujących się w pasie drogi powiatowej Nr 1397Z Mętno – Moryń 
za kwotę 13  530,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „ZD”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego oraz podpisania umowy na roboty dodatkowe ze 
Spółdzielnią Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzci ńska Zdroju, 
wynikłe w czasie realizacji przebudowy chodnika w m. Krzymów 
Gmina Chojna (druk nr 10/97). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 50 000,00 zł 
pomiędzy zadaniami w obrębie planu finansowego Wydziału „ZD” 
oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 31/ZD/2012  
ze Spółdzielnią Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzci ńska Zdroju na 
roboty dodatkowe - wynikłe w czasie realizacji przebudowy chodnika 
w m. Krzymów, Gmina Chojna za kwotę 48 016,61zł brutto. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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. „Świadczenie usługi 
polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego 
gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia na drogach 
powiatowych w powiecie gryfińskim” (druk nr 11/97).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
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pn.  „Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz  
z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji 
odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem 
pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie 
gryfińskim” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 324/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi 
polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – 
w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych  
w powiecie gryfińskim”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarzadzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.26.2012.MI 

 

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

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z dokumentami na 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/97).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Radca Prawny 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Maciej Skotarczak.  
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się z dokumentami na 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Powiatowy  
w Gryfinie i na przedstawiciela Zarządu Powiatu na powyższe 
Zgromadzenie jednogłośnie wybrał Wojciecha Konarskiego. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wskazał wytyczne dla swojego 
przedstawiciela na Zgromadzenie Wspólników Spółki, zwołane na 
dzień 26 września br. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 

Po zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie Macieja Skotarczaka do  projektu umowy  



 8

o współpracy w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych Zarząd 
wskazał, iż wymaga on doprecyzowania, gdyż budzi wątpliwości  
w zakresie korzystania ze sprzętu medycznego będącego własnością 
„Domu Lekarskiego” S.A. przez Szpital Powiatowy w Gryfinie  
Sp. zo.o., wysokości prowizji za korzystanie z przedmiotowego sprzętu 
oraz sposobu udostępniania przez Szpital pomieszczeń dla Domu 
Lekarskiego S.A. na świadczenie usług medycznych. Zarząd 
zobowiązał Wydział „GN” do wystosowania pisma w tym zakresie do 
„Domu Lekarskiego” S.A. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Radca Prawny Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Maciej Skotarczak. 

 
14. Wniosek Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Gryfinie  w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 12/97). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne  
w dziale 801-Oświata i wychowanie o 15 879,22 zł i w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza o 228,04 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
pracowników w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 614,20 zł  
i planu wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale 80130–
Szkoły zawodowe o 15 265,02 zł i w rozdziale 85410-Internaty i bursy 
szkolne o 228,04 zł (usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej  
w budynku szkoły).). Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Wicedyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 13/97). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmiany w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., zgodnie z którym 
zwiększa się o 30 000,00 zł transzę we wrześniu, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w listopadzie o 4 833,00 zł i w grudniu  
o 25 167,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 



 9

16. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany w harmonogramie 
wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 
r. (druk nr 14/97). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie 

z którym zmniejsza się niewykorzystane transze Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w styczniu o 72 194,71 zł, w lutym                                 
o 1 000 000,00 zł, w marcu o 444 000,00 zł, w kwietniu o 1 347 411,11 zł, 
w maju  o 1 181 174,23 zł, w czerwcu o 586 000,00 zł, w lipcu  
o 963 619,70 zł i w sierpniu o 526 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transz we wrześniu o 1 516 194,71 zł, w październiku  
o 1 347 411,11 zł, w listopadzie o 1 181 174,23 zł i w grudniu                                   
o 2 075 619,70 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”. 

 
17. 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 15/97). 

 
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 325/2012 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”.  
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- brak 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 97/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 …………………………….. 


