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  Protokół nr 135/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 27 czerwca 2013 r. w godz. od 800 do 1100  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 jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2) 
3.  Protokół Nr 134/IV/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie aneksu do umowy użyczenia z dnia 9.10.2008 r. 
zawartej z Ochotniczą Strażą Pożarną Jednostką Ratownictwa 
Wodnego Gryfińskim Klubem Płetwonurków „Raffer” na u życzenie 
samochodu marki Daewoo Lublin (druk nr 1/135). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji 
i Informacji, jednogło śnie wyraził zgodę na użyczenie do dnia 7.08.2016 r. 
Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostce Ratownictwa Wodnego 
Gryfi ńskiemu Klubowi Płetwonurków „Raffer” samochodu Daewoo Lublin 
przeznaczonego i przystosowanego do działań ratowniczych i podpisał  
Aneks Nr 2 do umowy użyczenia z dnia 9.10.2008 r. w tym zakresie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody na likwidację zużytych składników majątku 
ruchomego jednostki (druk nr 2/135). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie, pozytywną opinią Naczelnika Wydziału „OR” oraz 
ekspertyzami technicznymi, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na likwidacj ę składników majątku ruchomego jednostki, wykazanych  
w protokole nr 01/2013 z oceny składników majątku ruchomego z dnia 
20.06.2013 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki z Kołbacza  
w/s otrzymanej dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego  
pn. „Cienie zapomnianych kultur 2013” w Kołbaczu (druk nr 3/135). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 
kosztorysu zadania publicznego pn. „ Cienie zapomnianych kultur 2013”, 
na którego realizację Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu 
otrzymało dotację w kwocie  4 500,00 zł, udzieloną przez Powiat w trybie 
pozakonkursowym. Ogólna kwota dotacji nie uległa zmianie, natomiast 
zmieni się procentowy udział dotacji (z 19,23% na 23,68%), ze względu  
na zmniejszenie całkowitego kosztu zadania (z 23 400,00 zł na 19 000,00 zł). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
4. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury, Sp ortu  

i Turystyki dot. stanu klas II i III technikum Zesp ołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w roku szkolnym 2012/2013 
(druk nr 4/135). 

 
Po zapoznaniu się z uzupełnioną informacją Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd wyraził zgodę  
na zmianę w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2013/2014, w zawiązku z zatwierdzeniem 
organizacji nauczania dla klas trzecich technikum. Ostatecznie postanawia 
się pozostawić trzy klasy trzecie technikum w niezmienionej strukturze, 
nastąpi jedynie podział na grupy na zajęciach z przedmiotów zawodowych 
oraz z części przedmiotów ogólnych (nie mających wpływu na zdawalność 
matur) oraz egzaminów zawodowych. Liczba godzin będzie realizowana  
w klasach trzecich technikum w wymiarze 120,5 godzin tygodniowo.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i  Dyrektorowi jednostki. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania  

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk 
nr 5/135). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 473/2013  w sprawie odwołania 
ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 6/135). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu  

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 474/2013  w sprawie ogłoszenia 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do przygotowania 
harmonogramu przy postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 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. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s zlecenia wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi    
powiatowej Nr 1360Z Steklno – Babinek w miejscowości Babinek 
(druk nr 7/135). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 
Spółdzielni Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska-Zdrój poprawienie 
systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1360Z Steklno-Babinek  
w m. Babinek, za kwotę 11 685,00 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „O Ś”. 
 
Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy znak: 
ZD.7134.2.41.2013.MI. 
 

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

 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zlecenia opracowania dokumentacji 
aplikacyjnej na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych  
w ramach Funduszy Norweskich - Program Operacyjny PL 04 
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii  
(druk nr 8/135). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
odstąpił od zlecenia opracowania dokumentacji aplikacyjnej  
na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych w ramach Funduszy 
Norweskich 2009-2014 – Program Operacyjny PL 04 „Oszczędzanie energii  
i promowanie odnawialnych źródeł energii”, ze względu na niedostateczne 
przygotowanie dokumentacji we wskazanych przez Wydział „RI” 
jednostkach organizacyjnych Powiatu kwalifikujących się do uzyskania 
dofinansowania na przeprowadzenie ww. inwestycji, tj. szkoła  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.  
 
9. 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, 
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 d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług         
obsługi prawnej” (druk nr 9/135). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia 
trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Świadczenie usług obsługi 
prawnej”, Zarz ąd jednogłośnie zobowiązał Wydział „RI” do poprawienia  
na kolejne posiedzenie SIWZ poprzez doprecyzowanie kryteriów i sposobu 
dokonywania oceny ofert oraz dopisania w załączniku do umowy  
o świadczeniu obsługi prawnej w pkt II „Powiatowe jednostki 
organizacyjne” podpunktu 10 - „Powiatowy Zespół do spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności”. 
 Jednocześnie zarekomendował członka Zarządu - Pana Jana Gładkowa 
do prac Komisji. 

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. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 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. „Modernizacja kotłowni 
wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu” (druk nr 10/135). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą  
i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu”. 
 
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. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej 
w Moryniu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 475/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą  
i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu” 

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.272.09.2013.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostosowanie budynku  
w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” (druk nr 11/135). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  
pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby 
edukacyjne”, Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o unieważnieniu 
przetargu nieograniczonego na ww. zadanie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ze względu 
na konieczność znaczącej zmiany zakresu prac remontowych w związku  
z pozyskaniem od Gminy Gryfino kolejnej części nieruchomości w Nowym 
Czarnowie i zobowiązał Wydział „RI” do ogłoszenia nowego przetargu  
na całość inwestycji. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 12/135). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego 
wydatków jednostki w związku z potrzebą dokonania modernizacji 
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instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i wymianą stolarki 
okiennej w auli budynku oraz opinią Naczelnika Wydziału „RI”, Zarz ąd  
na tym etapie rozpatrzył wniosek negatywnie. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „RI” do przygotowania wniosku  
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
o dofinansowanie prac remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie obejmującego m.in. modernizację instalacji 
c.o., docieplenie ścian i płaskiego dachu budynku szkoły oraz wymianę 
stolarki okiennej w auli budynku ośrodka. Rozpoczęcie prac, w przypadku 
uzyskania dofinansowania, planowane jest na 2014 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 13/135). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków jednostki o kwotę 1 291,81 zł, w związku z realizacją 
projektu „Postaw na młodzież - Europejski Tydzień Młodzieży”. 

Jednocześnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego 
wydatków o kwotę 0,01 zł w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu - 
uzupełnienie wkładu własnego do projektu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 
r. (druk nr 14/135). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków jednostki o kwotę 3 991,90 zł, w związku z realizacją 
projektu „Community school - school in community”.  

Jednocześnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego 
wydatków o kwotę 9 009,72 zł w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu -
wkład własny do projektu. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie 

w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 15/135). 

 
 Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie 
realizacji wydatków jednostki na 2013 r. (w związku z dokonaniem w lipcu 
zakupów inwestycyjnych) w następujący sposób: 

• styczeń – 26 083,00 zł; 
• luty – 42 683,00 zł; 
• marzec-czerwiec - po 24 423,00 zł; 
• lipiec – 34 482,00 zł; 
• sierpień-grudzień – po 25 212,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Inspektorowi jednostki. 
 
16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany  

w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 16/135). 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany w harmonogramie 
realizacji wydatków jednostki na 2013 r., polegającej na zwiększeniu 
transzy w czerwcu o kwotę 65 000,00 zł oraz w lipcu o kwotę 10 000,00 zł, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu o te kwoty transzy w grudniu, w związku  
z wypłatą nagród jubileuszowych oraz zwiększeniem w czerwcu wartości 
składki zdrowotnej opłacanej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.  

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

 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GN” (druk nr 
17/135). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75020-
Starostwa powiatowe. Zmniejsza się o kwotę 1 667,00 zł plan finansowy 
wydatków na zadanie inwestycyjne - Wykup nieruchomości przy ul. 11 
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Listopada 16D w Gryfinie oraz o kwotę 2 333,00 zł na spłatę odsetek od 
wykupu, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł planu 
finansowego wydatków na różne opłaty i składki - opłata  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wchodzi w życie od  
1.07.2013 r. 

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

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 18/135).  
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85415 – Pomoc 
materialna dla uczniów o kwotę 4 500,00 zł  przy jednoczesnym zwiększeniu  
planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  
w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - o kwotę 2 500,00 zł oraz 
planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - o kwotę 
2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów tegorocznym 
absolwentom za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2012/2013. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, 
Wydziałowi „EK” oraz Dyrektorom jednostek. 
 
19. 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 19/135). 

 
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 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 476/2013  w sprawie zmiany 
uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r.  
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w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  na 2013 
rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
20. 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 20/135). 
 

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 
Gryfi ńskiego 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 477/2013 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”. 
 

21. 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 Gryfińskiego na 
2013 rok (druk nr 21/135). 

 
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 Gryfińskiego na 2013 rok. 

 
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 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 478/2013 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”. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 

 
- Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za okres od 01.01. do 31.05.2013 r. 
-Zarząd zobowiązał Wydział „GN” do wystąpienia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 w Chojnie o podanie stanu oleju opałowego na dzień 30.06.2013 r. i przekazania 
informacji na kolejne posiedzenie Zarządu. 
 
Po zakończeniu posiedzenia Zarząd Powiatu udał się z wizytą  do Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej filia w Chojnie oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 135/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 …………………………….. 
 


