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Protokół nr 120/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 07 marca  2013 r. w godz. od 800 do 1130 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 Gryfiński 
Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu  
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został zmieniony: 
- zdjęto wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w/s ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w 2013 
roku (druk nr 1/120). 
- zdjęto wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w/s rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności za pobyt dzieci w rodzinie 
zastępczej (druk nr 2/120). 
- dodano wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody 
na zlecenie wykonania wycinki 4 szt. oraz podcinki 20 szt. drzew rosnących  
w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Chojna i Trzcińsko Zdrój (druk  
nr 12a/120). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 119/IV/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania porozumienia między Powiatem 
Gryfi ńskim a Miastem Szczecin w/s określenia zasad pokrywania 
przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu 
Terapii Zaj ęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju 
Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie  
z siedzibą przy ul. Przyszłości 21, nie będącego mieszkańcem Miasta 
Szczecin (druk nr 3/120). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Konsultant do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie –  
Monika Jakimczyk. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie porozumienia między Powiatem Gryfińskim a Miastem 
Szczecin w/s określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński 
kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej  
przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym 
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Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Przyszłości 
21, nie będącego mieszkańcem Miasta Szczecin. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się dyrektorowi jednostki.  

 
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s informacji dot. sprawozdania rocznego Warsztatów 
Terapii Zaj ęciowej w Goszkowie i w Gryfinie (druk nr 4/120). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie przyjął informacj ę dot. sprawozdania  
z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w Gryfinie  
i Goszkowie, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  

Jednocześnie zobowiązał dyrektora jednostki o przygotowanie 
informacji uzupełniaj ącej do ww. sprawozdania w zakresie 
uczestnictwa i rotacji osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Konsultant do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie –  

Monika Jakimczyk. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014 (druk nr 5/120). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
 Zarząd po omówieniu projektu uchwały w/s ustalenia liczby 
oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014, postanowił nie 
przyjmować go w zaproponowanym brzmieniu. Po uzupełnieniu  
i wprowadzeniu stosownych zmian będzie przedmiotem kolejnego 
posiedzenia Zarządu. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do weryfikacji zał ącznika nr 1 do ww. projektu uchwały, 
przyjmuj ąc za wyjściowe stan faktyczny naboru w roku szkolnym 
2012/2013 przy uwzględnieniu Strategii rozwoju oświaty 
ponadgimnazjalnej w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2016  
i Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie 
Gryfi ńskim.  
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Ponadto zobowiązał Wydział do przygotowania zestawienia 
porównawczego (w ujęciu liczbowym i procentowym) naboru 
absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2012/2013 i prognozowanego 
na rok szkolny 2013/2014. 

Dodatkowo Zarząd zobowiązał dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych do przedstawienia stanin przy zasadach 
rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. 

 
Posiedzenie opuścił członek zarządu Roman Rataj. 

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

komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku  
w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
oraz kultury fizycznej i turystyki (druk nr 6/120).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury 
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej  
i turystyki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury oraz ochrony zabytków  
i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 1 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 418/2013 w sprawie 

powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych  
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 
roku w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki  
nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki. N adzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

Jednocześnie Zarząd wybrał pana Jana Gładkowa  
na przewodniczącego komisji konkursowej. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku 
Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach w/s budowy windy 
zewnętrznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 
(druk nr 7/120). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę dla Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach  
na dysponowanie nieruchomością oznaczoną nr działki 336/5, położoną 
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino, przeznaczonej  
na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, na cele budowlane  
w zakresie budowy windy zewnętrznej i podpisał pismo w tym 
zakresie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
6. 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 
nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 8/120).  
 
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 nowego 
samochodu osobowego dla Starostwa powiatowego w Gryfinie”. 

 
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. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 419/2013 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa 
windy wraz z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 9/120). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia 
wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa 
windy wraz z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór Wykonawcy tj. FBR BRUKPOL - 2, Andrzej 
Szyłow z Żabnicy, z oferowaną ceną w wysokości 290 880,29 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. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s realizacji 
robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 10/120). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy 
z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s realizacji robót drogowych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie gminy. Gmina zobowiązuje się przeznaczyć  
na realizację ww. zadania kwotę w wysokości  do 60 000,00 zł brutto, 
powiat dotację w wysokości do 130 000,00 zł brutto. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia wyboru  wykonawcy i podpisania umowy  
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna na odcinku od tablicy  
miejscowości Baniewice w kierunku Chojny (do granicy lasu)  
o długości ok. 1,5 km (druk nr 11/120). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy  
tj. Zakład Usług Technicznych „KOMPLET INWEST” ze S zczecina 
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna na odcinku od tablicy 
miejscowości Baniewice w kierunku Chojny (do granicy lasu)  
o długości ok. 1,5 km,  z oferowaną ceną w wysokości 8 610,00 zł brutto 
i podpisał umowę (po wniesieniu poprawek) w tym zakresie. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
10. 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. „Remont cząstkowy 
grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2013 roku,  
z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 12/120). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową  
oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych 
w 2013 roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, 
Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice”. 

 
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. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2013 
roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – 
gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 4, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 420/2013 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy grysami  
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2013 roku, z podziałem  
na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, 
zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania wycinki 4 szt. oraz podcinki 20 szt. 
drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy 
Chojna i Trzcińsko Zdrój (druk nr 12a/120). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Zakład 
Usług Leśnych Drogowych i Melioracyjnych z Chojny wykonania 
wycinki 4 szt. oraz podcinki 20 szt. drzew rosnących w pasach dróg 
powiatowych na terenie Gminy Chojna i Trzcińsko Zdrój za kwotę  
6 264,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na rok 
2013 – Wydziału „OR” (druk nr 13/120). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatowego na rok 2013 – Wydziału „OR”,  Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego wydatków w dziale 
750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, 
paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  
65,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o tę samą kwotę. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Wydziałowi 
„OR”. 
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13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
w/s zmiany w palnie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego 
na rok 2013 – Wydziału „KM” (druk nr 14/120).  
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 

Wydziału Komunikacji i Transportu  – Urszula Przetak. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Komunikacji  
i Transportu w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatowego na rok 2013 – Wydziału „KM”,  Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków z rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu w dziale 750 – Administracja publiczna, 
rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, paragrafie 4390 – Zakup usług 
obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 92 500,00 zł  
z przeznaczeniem na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika 
Wydziału Komunikacji i Transportu  – Urszula Przetak. 

 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2013 rok (druk nr 15/120). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,  Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 
801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, 
paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22 419,67 zł 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie o tę samą kwotę w rozdziale 80195 – Pozostała 
działalność z przeznaczeniem na zwrot nienależycie pobranych 
środków na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych” w ramach 
RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z odsetkami. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi jednostki. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk  
nr 16/120). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu  zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 421/2013 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2013 rok (druk nr 17/120). 

 
 Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4, 
Przeciw - 0, 
Wstrzymało się - 0 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „FK”. 
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 – 2039 (druk  
nr 18/120). 

 
 Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 – 2039. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata  
2013 – 2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4, 
Przeciw - 0, 
Wstrzymało się - 0 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata  
2013 – 2039. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”. 
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
-  Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie, 
która odbędzie się w dniu 20 marca 2013 r. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 120/IV/2013. 
 
 
Protokół sporządziła Edyta Rybacka ________________________________   
 
 

 

      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 …………………………….. 


