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 Protokół nr 123/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 28 marca  2013 r.  w godz. od 740 do 1220 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: 
- dodano wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie 
finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „ZD” (druk 
nr 1a/123). 
- dodano wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 
umowy z Gminą Chojna w/s uzgodnienia zasad, terminów i sposobu finansowania 
zadania pn. „Przebudowa ulic Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie” (druk  
nr 2a/123). 
 - dodano: Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 12a/123). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 122/IV/2013 z dnia 21 marca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
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. „Opracowanie w formie 
tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 1/123). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński  
oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia (wraz z poprawkami) na zadanie  
pn. „Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu 
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zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  
dla Powiatu Gryfińskiego”. 
 

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. „Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”  w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 429/2013 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie w formie 
tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i Wydziałowi 
„KM”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński  
oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
– Wydział „ZD”(druk nr 1a/123).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatowego na rok 2013 – Wydziału „ZD”,  Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego wydatków w dziale 
600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne 
powiatowe, paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  
na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie” – wkład własny)  
o kwotę 500 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 
w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o tę samą kwotę. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Wydziałowi 
„ZD”. 
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3. 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 12a/123). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 436/2013 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”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, 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, Mieszkowice i Moryń”(druk  
nr 2/123). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami w/s zatwierdzenia wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, 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, Mieszkowice i Moryń”, Zarz ąd 
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jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawców na poszczególne 
zadania: 

•  Zadanie nr I - Usługi Budowlane Jan Ambroziak z Wełtynia,   
z oferowaną ceną w wysokości 107 098,05 zł brutto.  

•  Zadanie nr II - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 
DROGBUD, Mateusz Siwek zam. w Wełtyniu, z oferowaną ceną 
w wysokości 199 183,16 zł brutto.  

•  Zadanie nr III –Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 
DROGBUD, Mateusz Siwek zam. w Wełtyniu, z oferowaną ceną 
w wysokości 154 813,65 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy z Gminą Chojna w/s uzgodnienia zasad, 
terminów i sposobu finansowania zadania pn.; „Przebudowa ulic 
Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie”(druk nr 2a/123). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
z Gminą Chojna w/s uzgodnienia zasad, terminów i sposobu 
finansowania zadania pn. „Przebudowa ulic Słowiańskiej  
i Jagiellońskiej w Chojnie”,  szacunkowa wartość zadania wynosi 
4 000 000,00 zł brutto. Strony uzgadniają następujący sposób 
finansowania: 

• Dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa wynosi 50%,  
tj. 2 000 000,00 zł; 

• Dofinansowanie gminy – 20 %, tj. 800 000,00 zł; 
• Koszty Powiatu – 30 %, tj.: do 1 200 000,00 zł. 

Ostateczna wartość robót, a tym samym wysokość poszczególnych 
kwot finansowania zostanie ustalona w trakcie realizacji zadania. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego 

przekazania samochodu marki Ford Transit dla Zgromadzenia 
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (druk  
nr 3/123). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 
przekazania samochodu marki Ford Transit dla Zgromadzenia Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki Ford Transit dla Zgromadzenia Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 430/2013 w sprawie 

nieodpłatnego przekazania samochodu marki Ford Transit  
dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Dyrektorowi PCPR. 

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

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013 r. 
(druk nr 4/123). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym w 2013 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2013 r.  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 431/2013 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 
 

W tym  momencie  posiedzenie opuścił członek Zarządu Roman Rataj. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej  
z zakresu kultury (druk nr 5/123). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył pracownik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Aleksandra Wiewióra. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozstrzygni ęcia oferty 
Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki na dofinansowanie zadania 
publicznego pn. „Cienie zapomnianych kultur 2013 „ w Kołbaczu, 
Zarząd jednogłośnie zobowiązał Wydział „EK” do uzupełnienia 
wniosku o dodatkowe informacje dot. organizacji i uczestnictwa  
w imprezie oraz wykazania zasadności przyznania dotacji.  
Wniosek po uzupełnieniu zostanie rozpatrzony na kolejnym 
posiedzeniu Zarządu. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „EK”. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyj ęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji  
na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury,  
kultury fizycznej i turystyki w ramach otwartego konkursu ofert   
w 2013 roku (druk nr 6/123). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru umowy 

o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu 
kultury,  kultury fizycznej i turystyki w ramach ot wartego konkursu 
ofert  w 2013 roku. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań 
publicznych z zakresu kultury,  kultury fizycznej i turystyki w ramach otwartego konkursu ofert  w 2013 
roku w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 432/2013 w sprawie 

przyj ęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji 
zadań publicznych z zakresu kultury,  kultury fizycznej i turystyki  
w ramach otwartego konkursu ofert  w 2013 roku. Wzór umowy 
będzie dodatkowo rozpatrywany przez Zarząd po przedłożeniu 
dodatkowych opinii. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „EK”. 
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W tym  momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił pracownik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Aleksandra Wiewióra. 

 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych  
przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014 (druk nr 7/123). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył pracownik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Wioleta Marczak. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński w roku szkolnym 2013/2014 i wniósł poprawki do załącznika 
w/w projektu uchwały, co do terminów składania i zatwierdzania 
arkuszy organizacyjnych szkół/placówek. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie określenia zasad organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych  
przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014 wraz ze zmianami? 

 
Za – 4, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 433/2013 w sprawie 

określenia zasad organizacji szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014. 
 

W tym  momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił pracownik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Wioleta Marczak. 

 
11. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 

za 2012 r. 
 

Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w posiedzeniu do godziny 11:40. 
 

Na posiedzenie  wrócił członek Zarządu Roman Rataj. 
 

Zarząd omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2012 r. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 



 8

Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za 2012 r., które zostanie przedłożone Radzie 
Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym 
terminie. 
 
12. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków 
jednostki na rok 2013 (druk nr 8/123). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki, zgodnie  
z którym zwiększa się w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 
80130 – Szkoły zawodowe, paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia 
roczne plan wydatków jednostki o 6 705,63 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – 
Licea Ogólnokształcące, paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia 
roczne o tę samą kwotę. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „FK” i wicedyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków jednostki  
na rok 2013 (druk nr 9/123). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie wydatków jednostki  
na 2013 rok    zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę 
w lutym o 222 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy  
w marcu o 72 000,00 zł i w kwietniu o 150 000,00 zł. Zmian dokonuje 
się    w związku z poniesionymi wydatkami na zakup oleju opałowego  
i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi 
jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s dokonania zmian  
w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 rok (druk 
nr 10/123). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie wydatków jednostki  



 9

na 2013 rok    zgodnie z którym zwiększa się transzę w marcu  
o 50 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w maju  
o 5 000,00 zł, w czerwcu o 7 000,00 zł, od sierpnia do października  
po 7 000,00 zł, w listopadzie o 8 000,00 zł i w grudniu o 9 000,00 zł.     
Zmian dokonuje się    w związku z koniecznością zabezpieczenia 
środków budżetowych na pokrycie planowanych wydatków 
budżetowych. 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 11/123). 

 
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 – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 434/2013 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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok (druk nr 12/123). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 435/2013 w sprawie zmiany 

uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfi ńskiego na 2013 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „FK”. 

 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 123/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 …………………………….. 


