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 Protokół nr 133/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 11 czerwca 2013 r. w godz. od 800 do 940  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 132/IV/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk 
nr 1/133). 
 
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 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.  
i wprowadził do niego poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r. wraz ze zmianami? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi  
w 2013 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 2/133). 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego 
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 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  
na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia 

z Powiatem Pyrzyckim do projektu pod nazwą: „Usprawnienie 
zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, 
B i C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach 
oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie” 
(druk nr 3/133). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przystąpienia z Powiatem Pyrzyckim do projektu pod nazwą: 
„Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: 
budynki A, B i C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia z Powiatem Pyrzyckim do projektu pod nazwą: „Usprawnienie zarządzania 
energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, B i C Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przystąpienia z Powiatem Pyrzyckim do projektu pod nazwą: 
„Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: 
budynki A, B i C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat 
Gryfi ński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat  
za korzystanie z tych przystanków (druk nr 4/133). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest 
Powiat Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat  
za korzystanie z tych przystanków. Projekt uchwały zostanie skierowany 
pod obrady sesji po przeprowadzeniu przez Naczelnika Wydziału „ZD”  
wspólnie z pracownikiem Wydziału „KM” konsultacji z  przewoźnikami  
z regionu w zakresie ustalenia zasad oraz opłat za korzystanie  
z przystanków. Sporządzony protokół ze spotkania stanowić będzie 
materiał poglądowy do ww. projektu uchwały  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego 

przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową 
Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki, na odcinku Witnica – Witnica PKP 
(druk nr 5/133). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę 
powiatową Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki, na odcinku Witnica – 
Witnica PKP oraz projekt porozumienia z Gminą Moryń w przedmiotowej 
sprawie.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową  
Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki, na odcinku Witnica – Witnica PKP w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości 
stanowiących drogę powiatową Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki,  
na odcinku Witnica – Witnica PKP i wyraził zgodę na zawarcie 
porozumienia Nr 8/9/ZD/2013 z Gminą Moryń w tym zakresie. 

W przypadku, gdyby paragraf 2 projektu uchwały „§2 Akceptuje się treść 
porozumienia w sprawie nieodpłatnego użyczenia na okres 78 lat odcinka 
drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki, stanowiącego załącznik  
do niniejszej uchwały” okazał się niezgodny z wytycznymi Regionalnej Izby 
Obrachunkowe w Szczecinie, to Zarząd wyraża zgodę na dokonanie 
stosownej zmiany w tym zakresie. Wówczas porozumienie stanowiłoby 
materiał poglądowy do zmienionego projektu uchwały. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wyboru Wykonawcy na zlecenie wykonania poprawy systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1357Z Chlebowo – Daleszewo  
na odcinku ul. Zielonej w m. Daleszewo PKP (druk nr 6/133). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wybrał Firm ę P.R.D. i L. MAĆ-BUD Maciej Ambroziak  
z Gardna na wykonanie robót drogowych związanych z poprawą systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1357Z Chlebowo-Daleszewo na odcinku 
ul. Zielonej w m. Daleszewo PKP, za oferowaną kwotę 16 359,00 zł brutto. 
Dysponent środków – Naczelnik Wydziału „OŚ”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „O Ś”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami   
pod nr sprawy ZD.7134.2.37.2013.MI. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 
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prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  
i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński   (druk nr 7/133). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia 
związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów  
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia  
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 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 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 
prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  
i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński. 

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

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bo żej Królowej Pokoju z Cedyni 
na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
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budowalnych pn. „Prace budowlano-konserwatorskie osuszające 
fundamenty i ściany kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Starej Rudnicy oraz ich zabezpieczenie przed wilgocią” (druk  
nr 8/133). 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju z Cedyni  
na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych pn. „Prace budowlano-konserwatorskie osuszające 
fundamenty i ściany kościoła pw. „Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Starej Rudnicy oraz ich zabezpieczenie przed wilgocią” w wysokości 
29 000,00 zł i podpisał umowę w tym zakresie. Termin realizacji zadania 
ustala się do dnia 20 listopada br. 

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. 

 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego dochodów 
Powiatu Gryfińskiego i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na 2013 r. (druk nr 9/133). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie 
planu dochodów Powiatu w dziale 900, rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 
1 086 305,00 zł, w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo Ochrony Środowiska wprowadzonej ustawą z dnia  
16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych  
w gospodarce w zakresie wpływów z tytułu opłat za korzystanie  
ze środowiska (w następstwie nowych przepisów nie będzie wpływów  
za korzystanie ze środowiska za I półrocze br., a podmiot korzystający  
ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca 
następnego roku”. Ponadto wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wg 
planu wynosiły 2 150 000,00 zł, natomiast faktyczny wpływ z opłat za okres 
od stycznia do maja br. przekazane przez Urząd Marszałkowski  
w Szczecinie wyniosły 995 682,90 zł. 
 Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zmianę planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie zadań 
realizowanych przez: 

1. Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
a) przeniesienie środków finansowych w dziale 700 rozdział 70005  
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§ 6050 w kwocie 124 550,00 zł z zadania pn. ,,Termomodernizacja 
budynku stanowiącego własność powiatu przy ul. Dworcowej  
w Chojnie” (wg planu – 124 550,00zł) oraz w kwocie 15 450,00 zł  
z zadania pn. ,,Modernizacja budynku przy ul. Sprzymierzonych  
w Gryfinie w zakresie termomodernizacji i wymiany instalacji 
sanitarnych” (wg planu – 100 000,00 zł) na nowe zadanie o nazwie 
,,Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”. Potrzeba 
wprowadzenia powyższej zmiany umożliwi sfinansowanie zadań 
realizowanych przez Wydział „RI” ze środków pochodzących  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 

b) przeniesienie środków finansowych w dziale 700 rozdział 70005  
§ 6050 w kwocie 13 245,00 zł z zadania ,,Modernizacja budynku 
przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie w zakresie 
termomodernizacji i wymiany instalacji sanitarnych”   na nowe 
zadanie o nazwie ,,Modernizacja instalacji c.o. w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, etap II – roboty w zakresie 
pawilonu rehabilitacyjno-terapeutycznego”. Powyższe wynika  
z dyspozycji Zarządu Powiatu z 10 stycznia 2013 r. o sfinansowanie 
zadania ze środków Wydziału „O Ś”. Środki finansowe na powyższe 
zadanie pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu powiatu na 2013 r.; 

c) przeniesienie środków finansowych w dziale 700 rozdział 70005  
§ 6050 w kwocie 15 000,00 zł z zadania ,,Modernizacja budynku 
przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie w zakresie 
termomodernizacji i wymiany instalacji sanitarnych”  na nowe 
zadanie o nazwie ,,Modernizacja instalacji c.o. w sali gimnastycznej 
w ZSP nr 2 w Gryfinie”. Potrzeba wprowadzenia powyższej 
zmiany umożliwi sfinansowanie zadań realizowanych przez  
Wydział RI  ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska; 

d) zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 
na zadanie pn. ,,Modernizacja budynku przy ul. Sprzymierzonych  
w Gryfinie w zakresie termomodernizacji i wymiany instalacji 
sanitarnych” (zadanie nie będzie realizowane) o pozostałą  
na zadaniu  kwotę 56 305,00 zł. 

2. Wydział Zarządzania Drogami 
a) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 

na: 
• zadanie pn. ,,Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję 

obwodnicy miasta Mieszkowice” o kwotę 800 000,00 zł, 
• zadanie pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  

na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie” o kwotę  
230 000,00 zł, 
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• zadanie pn. ,,Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg 
powiatowych” o kwotę 69 600,00 zł,                                                  

b) zwiększenie  planu wydatków w dziale 600 rozdział 60014: 
• § 4270 na zakup usług remontowych (zadanie pn. ,,Poprawa 

systemu odwodnienia dróg  powiatowych poprzez remont  
i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej”) o kwotę  
29 000,00 zł, 

• § 4300 na zakup usług pozostałych (zadanie pn. ,,Poprawa 
systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie  
i ścinanie poboczy, odtworzenie rowów drogowych oraz 
urządzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewień i zakrzewień”)  
o kwotę 40 600,00 zł. 

Potrzeba wprowadzenia powyższej zmiany umożliwi sfinansowanie  zadań 
przewidzianych do  zrealizowania  przez  Wydział „ZD”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „FK”, „O Ś”, 
„RI” i „ZD”. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2013 rok (druk nr 10/133). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok 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 zmiany budżetu powiatu na 2013 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.02.2012 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039 (druk nr 11/133). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
20.02.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039. 
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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 20.02.2012 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039 
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 zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 20.02.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. liczby dojezdnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie i ich 
frekwencji rocznej; 
- Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie,  
która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 133/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 …………………………….. 


