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 Protokół nr 129/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 16 maja 2013 r. w godz. od 800 do 1300  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 128/IV/2013 z dnia 08 maja 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  

Nr 69/2011 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie 
powołania lokalnego zespołu koordynującego do realizacji zadań 
wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
(druk nr 1/129). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/2011 

Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania lokalnego 
zespołu koordynującego do realizacji zadań wynikających z Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 69/2011 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania 
lokalnego zespołu koordynującego do realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 451/2013 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 69/2011 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie 
powołania lokalnego zespołu koordynującego do realizacji zadań 
wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
 



 2

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości 
ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna (druk nr 2/129). 

 
Zarząd ustalił cenę wywoławczą w II przetargu ustnym nieograniczonym  

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna, oznaczonej 
numerami działek: 138 o pow. 391 m2 zabudowana 1 kondygnacyjnym 
budynkiem gospodarczym dla rolnictwa, 194/1 o pow. 991 m2, 194/4  
o pow. 81 m2 z udziałem do 25/100 cz. w nieruchomości niezabudowanej,  
w wysokości 54 110,00 zł. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Chojna 2 gmina Chojna w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 452/2013 w sprawie zmiany 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym 
nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s umorzenia zadłużenia  
z tytułu użyczenia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych 
w Gryfinie (druk nr 3/129). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na umorzenie Polskiemu Stowarzyszeniowi na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie zadłużenia w kwocie  
708,87 zł, z tytułu użyczenia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie na działalność zespołu rehabilitacyjno-
terapeutycznego, z których Stowarzyszenie nie korzystało od stycznia  
do marca br., co potwierdziła Dyrektor szkoły. Zgodnie z umową użyczenia 
z dnia 1.10.2010 r. Stowarzyszenie zobowiązane jest do uiszczania 
zryczałtowanej opłaty za media w wysokości 236,29 zł miesięcznie. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
i Przewodniczącemu Stowarzyszenia. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na likwidację aparatu 
rentgenowskiego Duo Diagnost, przeznaczonego do zdjęć kostno-
płucnych, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/129). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na likwidację aparatu rentgenowskiego Duo Diagnost S/N:5000969, 
przeznaczonego do zdjęć kostno-płucnych, stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego i skierował pismo do Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie. Decyzja, co do powstałych 
ewentualnie przychodów ze sprzedaży likwidowanego mienia pozostaje  
w  gestii władz Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
i Prezesowi Spółki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki  

dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s arkusza organizacyjnego jednostki na rok szkolny 
2013/2014 (druk nr 5/129). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  
w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w zatrudnieniu pracowników 
administracyjno-obsługowych. W uchwale Nr 449/2013 z dnia 8 maja  
2013 r. zatwierdzonych zostało 4,55 etatu, ostatecznie zwiększa się limit 
etatów administracyjno-obsługowych do 5,05 etatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę  

w/s zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk  
nr 6/129). 
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Zarząd omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
i wprowadził do niego poprawki dot. arkusza organizacji na rok szkolny 
2013/2014 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński wraz ze zmianami. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 453/2013 zmieniającą uchwałę  
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. zajęcia stanowiska w/s rozliczenia dotacji z budżetu powiatu  
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy 
zabytku (druk nr 7/129). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki oraz opiniami prawnymi wydanymi przez Kancelarię 
Prawniczą SDO oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy w sprawie 
stwierdzenia prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu 
powiatu Parafii w Krzywinie w roku 2012 (w zakresie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku) 
na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego, łat, blach i rynien  
na kościele filialnym pw. Nawiedzenia NMP w Żelechowie”, Zarząd 
jednogłośnie postanowił przychylić się do opinii prawnej SAS, zgodnie  
z którą dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi przez 
Dotowanego w kwocie 2 074,37 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wyboru oferty z zakresu promocji Powiatu Gryfińskiego w mediach 
(druk nr 8/129). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wybrał Firmę Kabadfilm z Koszalina (internetowa TV 
starostwa powiatowego), która miałaby promować Powiat Gryfiński  
w mediach, z ofertą obejmującą m.in.: 

 redagowanie i monitorowanie zakładki internetowej – za kwotę 
500,00 zł netto/miesięcznie, 

 całodzienne wizyty ekipy filmowej (możliwość produkcji  do 3 filmów)  
– za kwotę 1500,00 zł netto każda  

i wyraził zgodę na podpisanie umowy o współpracy na wyżej określonych 
zasadach, na okres od czerwca do grudnia br. Środki na to zadanie 
pochodziłby z promocji powiatu. 
Na stronie publikowane byłyby felietony, reportaże, wywiady oraz relacje 
opisujące wszelkie działania urzędu. Informacje aktualizowane byłyby  
w cyklu dwutygodniowym i publikowane przez społecznościowe portale 
internetowe. Usługa realizowana byłaby kompleksowo poprzez 
administrowanie merytoryczne treści zakładki strony internetowej urzędu, 
produkowanie materiałów radiowych, telewizyjnych do wykorzystania  
w publikacjach na stronie internetowej a także monitorowanie 
dokumentowanie i pozycjonowanie w sieci internetowej publikowane treści.    

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Stowarzyszenia Gryfińskie Ligi Amatorskie w/s wsparcia 
finansowego na zakończenie rozgrywek XIX edycji GALKO (druk  
nr 9/129). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Gryfińskie Ligi 
Amatorskie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie 
zakończenia rozgrywek XIX edycji Gryfińskiej Amatorskiej Ligii 
Koszykówki Oldbojów (GALKO) do kwoty 500,00 zł,  z przeznaczeniem  
na ufundowanie pucharów, statuetek i medali z logo powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Prezesa Zarządu „OM” Sp. z o.o. ze Szczecina  
w/s przekazania zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 10/129). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki dot. wniosku Prezesa Zarządu „OM” Sp. z o.o.  
ze Szczecina w sprawie przekazania zadania własnego powiatu w zakresie 



 6

prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie 
stwierdził, że na tym etapie nie jest zainteresowany ofertą spółki. 

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. 

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zakupu 

znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg 
powiatowych (druk nr 11/129). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządu Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie „WIMED” Oznakowanie 
Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy znaków drogowych wraz z uchwytami 
do montażu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zlecenia, za kwotę 63 258,22 zł 
brutto. 
 Jednocześnie zobowiązał Naczelnika „ZD” do przedstawienia  
na kolejnym posiedzeniu procedury w zakresie odzyskiwania materiałów  
po wymianie znaków drogowych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania  
Drogami  pod nr sprawy ZD.7134.2.32.2013.MI. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału  

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
   
12. 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. „Dostosowanie budynku 
w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” (druk nr 12/129). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
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postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie 
na potrzeby edukacyjne”. 
 
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. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 454/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie 
na potrzeby edukacyjne”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.5.2013.SD. 
 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wymiany stolarki drzwiowej  
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej filia w Chojnie (druk  
nr 13/129). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zlecił 
Firmie Maxon S.C. z Gryfina wymianę stolarki drzwiowej w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie filia w Chojnie, za kwotę 
18 410,89 zł brutto i wyraził zgodę na podpisanie umowy w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.251.14.2013.SD 
 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- Zarząd po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie modernizacji sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
jednogłośnie zaakceptował przedstawioną propozycję  tj. wykonanie robót 
elektrycznych w okresie od lipca do sierpnia br., a pozostałe prace 
remontowe zaplanować na 2014 r.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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-  Zarząd zapoznał się z opinią Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie remontu obiektów 
magazynowych (wiaty i hangaru) na terenie Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach oraz zobowiązał Wydział „GN” do udzielenia odpowiedzi 
Prezesowi Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach o podtrzymaniu 
decyzji podjętej na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br., ponieważ czas 
pokazał, że zły stan techniczny obiektów magazynowych nie był taki, jak 
faktycznie określono w protokole nr 5/06/03 z dnia 5 czerwca 2003 r.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „GN”. 
  

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
15. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 14/129). 

 
Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków jednostki na 2013 r. w § 4080 – Uposażenia  
i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom  
i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby o kwotę 70 000,00 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w § 4060 - Pozostałe 
należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, w związku z wypłatą 
odpraw emerytalnych dla czterech funkcjonariuszy.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Komendantowi jednostki. 
 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 15/129). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej budżetu powiatu planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 832,60 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy 
rentowej  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 16/129). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. 
między rozdziałami w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę  
24 223,21 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację 
projektu „Europa lokalnie: nadzieje i obawy”.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i  Dyrektorowi jednostki. 
 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 17/129). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. 
między rozdziałami w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę  
14 011,66 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację 
projektu „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży”.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i  Dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 18/129). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r., 
polegających na zwiększeniu transzy w maju o kwotę 8 000,00 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w czerwcu, w związku  
z bieżącymi wydatkami realizowanymi przez jednostkę. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 
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20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmian  
w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 19/129). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r., polegających 
na zwiększeniu transzy w maju o kwotę 8 000,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę transzy w kwietniu, w związku z bieżącymi 
wydatkami realizowanymi przez jednostkę. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 
 
21. 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 20/129). 
 

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 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 455/2013 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”. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski – ciąg dalszy. 

 
- Zarząd zapoznał się z decyzją nr 195/2013 Naczelnika Wydziału Architektury  
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Stowarzyszeniu 
„Pod Dębami” w Dębcach obejmującego rozbudowę budynku domu pomocy społecznej  
 w celu wykonania windy osobowej. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 129/IV/2013. 
 
 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 …………………………….. 


