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   Protokół nr 142/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 12 sierpnia 2013 r. w godz. od 800 do 835  w dniu 27 sierpnia  
2013 r. w godz. od 800 do 1110  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 przyjęty ze zmianami. 
W dniu 27 sierpnia 2013 r. dodano następujący punkt i druki: 

 Przyjęcie protokołu Nr 141/IV/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. 
 Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli 

planowanej, problemowej w zakresie prawidłowości realizacji zadania publicznego 
„Cienie zapomnianych Kultur w Kołbaczu” przeprowadzonej w Stowarzyszeniu 
Spichlerz Sztuki w Kołbaczu i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Zarządu 
Stowarzyszenia (druk nr 1/142). 

 Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli 
planowanej, sprawdzającej sygnatura K.1711.3.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.  
i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (druk nr 2/142). 

 Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli 
przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o sygnaturze 
K.1711.4.2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. i skierowania wystąpienia pokontrolnego  
do Dyrektora Poradni (druk nr 3/142). 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia 
zgody na nauczanie indywidualne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 4/142). 

 Wniosek Inspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w/s wyrażenia 
zgody na zakupienie okładek okolicznościowych na potrzeby reprezentacyjne 
Powiatu i Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/142). 

 Wniosek Inspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia 
zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 12/EK/13 o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pn. „Impreza Cienie zapomnianych kultur w Kołbaczu” (druk nr 6/142). 

 Wniosek Inspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia 
zgody na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników X edycji Powiatowego 
Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS organizowanego przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 7/142). 

 Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy przekraczającej rok budżetowy z Wykonawcą 
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Sprzątanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie” (druk nr 8/142). 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s przekazania w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 
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własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta 
Gryfino, przy ul.  Łużyckiej (druk nr 9/142). 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – roboty dodatkowe” oraz na przeniesienie 
środków finansowych na ww. zadanie z zadania pn. „Zagospodarowanie terenów 
wraz z parkingiem przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 10/142). 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej” (druk nr 11/142). 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. zapewnienia obsługi prawnej dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  do końca roku kalendarzowego 
poprzez wybór dotychczasowego Wykonawcy SDO Kancelaria Prawnicza Radców 
Prawnych Spółka Partnerska ze Szczecina (druk nr 12/142). 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy na wykonanie 
dokumentacji technicznej na modernizację instalacji elektrycznej oraz instalacji 
sanitarnej w budynku w Nowym Czarnowie, rozszerzający podmiot zamówienia  
o modernizację instalacji  internetowej i telefonicznej (druk nr 13/142). 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania monitoringu wizyjnego na terenie boiska 
wielofunkcyjnego oraz zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie (druk nr 13a/142). 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej dla Polskiego Stowarzyszenia  
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na realizację zadania 
pn. „Termomodernizacja i docieplenie budynku przeznaczonego na potrzeby osób 
niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie” (druk nr 14/142). 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody  
na zlecenie wykonania robót drogowych związanych z poprawą systemu odwodnienia 
drogi powiatowej Nr 1461Z ul. Wilsona w Chojnie (druk nr 15/142). 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 
wyboru oferty wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku od 5+476 km  
do 5+670 km” (druk nr 16/142). 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 
wyboru oferty wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie na odcinku o długości 220 m.b.” (druk  
nr 17/142). 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody  
na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 15/ZD/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. 
zawartej z Gminą Mieszkowice w/s wykonania w 2013 roku robót drogowych  
na drogach powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice (druk nr 18/142). 
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 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru 
Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach na odcinku  
0+230 km do 0+410 km” (druk nr 19/142). 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania ulicą Pomorską  
w Gryfinie (druk nr 20/142). 

 Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zmiany planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „ZD” (druk 
nr 21/142). 

 Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
jest niezbędna w roku następnym do zapewnienia ciągłości działania jednostki (druk 
nr 22/142). 

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu  
na 2013 rok (druk nr 23/142). 

 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu 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 24/142). 

 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 
2013 r. (druk nr 25/142). 

 
1. Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XXVI sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie, która planowana jest na dzień 29 sierpnia br. 
 

2. Informacja nt. funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Przewodnicząca 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Justyna Górna. 
 

 Po zapoznaniu się z informacją Przewodniczącej Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności na temat trudnej sytuacji 
finansowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej 
działalności Zespołu w celu zapewnienia ciągłości wydawania orzeczeń  
o stopniu niepełnosprawności i przedstawieniu proponowanej zmiany 
radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Przewodnicząca Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Justyna Górna. 

 
Przewodniczący Wojciech Konarski zarządził przerwę w obradach Zarządu 
Powiatu do dnia 27 sierpnia 2013 r. do godz. 8.00. 
 
Protokół Nr 141/IV/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie 
w dniu 27 sierpnia 2013 r. (za - 5 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się -  
0 osób). 

 
3. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  

z kontroli planowanej, problemowej w zakresie prawidłowości realizacji 
zadania publicznego „Cienie zapomnianych Kultur w Kołbaczu” 
przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Spichlerz Sztuki w Kołbaczu  
i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Zarządu Stowarzyszenia 
(druk nr 1/142). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista  
ds. Kontroli – Edyta Szturo. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, 

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli problemowej, planowej 
przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Spichlerz Sztuki z siedzibą w Kołbaczu 
w dniu 9 lipca 2012 r. w zakresie prawidłowości realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Cienie zapomnianych kultur 2011 w Kołbaczu”  
i skierował wystąpienie pokontrolne do Zarządu Stowarzyszenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście  
ds. Kontroli. 

 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Kontroli  
pod nr sprawy K.1711.18.2012. 

 
4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z 

kontroli planowanej, sprawdzającej sygnatura K.1711.3.2013 z dnia 18 
czerwca 2013 r. i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 2/142). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, 

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli planowej, sprawdzającej 
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w dniu 
23 maja 2013 r. w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi, w 
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tym zakresie prawidłowości ich ewidencji, znakowania, zmiany w stanie 
oraz prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w 
jednostce – sprawdzenie realizacji pokontrolnych i skierował wystąpienie 
pokontrolne do Dyrektora jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście  
ds. Kontroli. 

 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Kontroli  
pod nr sprawy K.1711.3.2013. 

 
5. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z 

kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Gryfinie o sygnaturze K.1711.4.2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. i 
skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora Poradni (druk nr 
3/142). 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli sprawdzającej 
przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  
w dniu 24 maja 2013 r. w zakresie prawidłowości przeprowadzania  
i rozliczania inwentaryzacji oraz prawidłowości kwalifikowania, 
ewidencjonowania i odprowadzania dochodów budżetowych – sprawdzenie 
realizacji zaleceń pokontrolnych i skierował wystąpienie pokontrolne  
do Dyrektora jednostki.    

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście  
ds. Kontroli. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Kontroli  
pod nr sprawy K.1711.4.2013. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  
ds. Kontroli – Edyta Szturo. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie (druk nr 4/142). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystki – Sylwia Cieśla. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla:  
 uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w wymiarze  
12 godzin tygodniowo, od dnia 2 września 2013 r. do dnia 25 kwietnia 
2014 r., na podstawie orzeczenia Nr 126/12/13 z dnia 5 lipca 2013 r.  
o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez Dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie; 

 uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w wymiarze  
12 godzin tygodniowo, od dnia 2 września 2013 r. do dnia 25 kwietnia 
2014 r., na podstawie orzeczenia Nr 123/11/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. 
o potrzebie nauczania indywidualnego wydanego przez Dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
 
7. Wniosek Inspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w/s 

wyrażenia zgody na zakupienie okładek okolicznościowych na potrzeby 
reprezentacyjne Powiatu i Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/142). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Inspektora Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zakupienie  
200 sztuk okładek okolicznościowych z herbem powiatu i napisem Powiat 
Gryfiński na potrzeby reprezentacyjne powiatu, za kwotę 1 968,00 zł brutto 
i podpisał z firmą Introligatornia Rafał Obłuski z Gdańska umowę  
nr 30/EK/2013 na wykonanie i dostarczenie okładek okolicznościowych. 

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

w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 12/EK/13  
o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Impreza Cienie 
zapomnianych kultur w Kołbaczu” (druk nr 6/142). 

 
 Na wniosek Inspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do kosztorysu 
oferty Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki w Kołbaczu na realizację zadania 
publicznego pn. „Impreza Cienie zapomnianych kultur  w Kołbaczu”, 
poprzez uwzględnienie w pozycji „Honorarium dla artystów (koncert)” 
kosztów Stowarzyszenia Autorów "ZAiKS" (Związku Autorów  
i Kompozytorów Scenicznych) oraz przesunięcie kwoty 1161,00 zł z pozycji 
kosztorysu „Honorarium dla artystów (koncert), Zaiks” do pozycji 
„Przygotowanie wystawy: obróbka zdjęć, opracowanie graficzne, druk, 
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plansz, organizacja wystawy” i podpisał Aneks Nr 1 do umowy nr 12/EK/13 
z dnia 18 lipca 2013 r. w tym zakresie. 

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

w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników 
X edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS organizowanego 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk  
nr 7/142). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Inspektora Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie 
w kwocie 600,00 zł zakupu nagród rzeczowych dla uczestników X edycji 
Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS i HIV organizowanego przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, skierowanego  
do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu 
Gryfińskiego, który odbędzie się w roku szkolnym 2013/2014.  
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do wystąpienia z pismem  
do jednostki w sprawie rozważenia możliwości zorganizowania konkursu 
poświęconego tematyce związanej z przeciwdziałaniem otyłości wynikającej 
z prowadzonego trybu życia, a także zażywania używek w postaci 
narkotyków i alkoholu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystki – Sylwia Cieśla. 

 
10. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy przekraczającej rok 
budżetowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadania pn. „Sprzątanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie” (druk nr 8/142). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 

 
 Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zawarcie umowy przekraczającej rok budżetowy  
z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadania pn. „Sprzątanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia  
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 
 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przekazania w trwały zarząd na rzecz 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul.  Łużyckiej (druk  
nr 9/142). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na wygaszenie z dniem 31 sierpnia 2013 r. trwałego zarządu Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie na nieruchomości zabudowanej oznaczonej 
numerami działek 77/5 i 77/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta 
Gryfino, przy ul. Łużyckiej oraz na ustanowienie z dniem 1 września  
2013 r. na czas nieoznaczony trwałego zarządu na ww. nieruchomości  
na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie z przeznaczeniem  
na prowadzenie działalności statutowej tej jednostki i podpisał decyzję  
1/V-GN/13 o sygnaturze GN.6844.9.2013.EP. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. 
„Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – roboty 
dodatkowe” oraz na przeniesienie środków finansowych na ww. zadanie 
z zadania pn. „Zagospodarowanie terenów wraz z parkingiem przy ZSP 
Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 10/142). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych - Agnieszka Madejak-Saków oraz Zastępca 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych - Andrzej Krzemiński. 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie 
firmie BRD Fukspol Łukasz Fuks z Pniewa zamówienia publicznego 
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prowadzonego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych 
przy zadaniu pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie” polegających na likwidacji nieczynnego kanału instalacji 
centralnego ogrzewania, który należy zasypać i zagęścić podłoże, za kwotę 
9 415,19 zł brutto. 
 Jednocześnie postanowił, że podpisanie umowy w powyższym zakresie 
nastąpi po dokonaniu zmiany w budżecie powiatu przez Radę Powiatu, 
polegającą na przesunięciu środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł 
z zadania pn. „Zagospodarowanie terenów wraz z parkingiem przy ZSP  
Nr 2 w Gryfinie”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.14.2013.SD. 
 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na unieważnienie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług 
obsługi prawnej” (druk nr 11/142). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej”. W toku badania ofert 
stwierdzono, że sposoby oceny ofert wg podanych w SIWZ kryteriów oceny 
i sposobu ich obliczania nie są możliwe do rzetelnej oceny otrzymanych 
ofert. Tym samym postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obarczone jest 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy z uwagi na możliwość naruszenia przepisów ww. 
ustawy , które mogłyby mieć wpływ na wynik postępowania (art. 146 ust. 6 
ww. ustawy) jakim jest naruszenie zasady zachowanej uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców (możliwość dokonania 
błędnej oceny ofert). 
 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.272.10.2013.SD. 
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14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. zapewnienia obsługi prawnej dla 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu do końca roku kalendarzowego poprzez wybór 
dotychczasowego Wykonawcy SDO Kancelaria Prawnicza Radców 
Prawnych Spółka Partnerska ze Szczecina (druk nr 12/142). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zapewnienia obsługi 
prawnej dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu do końca roku kalendarzowego poprzez wybór 
dotychczasowego Wykonawcy SDO Kancelaria Prawnicza Radców 
Prawnych Spółka Partnerska ze Szczecina, Zarząd postanowił rozpatrzyć 
wniosek na kolejnym posiedzeniu. 
 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.272.15.2013.SD. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy 
na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji 
elektrycznej oraz instalacji sanitarnej w budynku w Nowym Czarnowie, 
rozszerzający podmiot zamówienia o modernizację instalacji  
internetowej i telefonicznej (druk nr 13/142). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd wyraził zgodę na wykonanie 
dodatkowo przez firmę IZOMORFIS Pracownia Architektoniczną Piotr 
Fiuk ze Szczecina dokumentacji technicznej na modernizację instalacji 
telefonicznej oraz internetowej za kwotę 1 846,00 zł brutto oraz podpisał 
Aneks Nr 1 do umowy Nr 19/RI/13 z dnia 26 lipca 2013 r. do umowy  
na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji 
elektrycznej oraz instalacji c.o. w budynku w Nowym Czarnowie  
na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół Specjalnych. 
 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.251.22.2013. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania monitoringu 
wizyjnego na terenie boiska wielofunkcyjnego oraz zewnętrznej siłowni 
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przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk  
nr 13a/142). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie 
wykonania monitoringu wizyjnego na terenie boiska wielofunkcyjnego oraz 
zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie, Zarząd postanowił rozpatrzyć wniosek na kolejnym 
posiedzeniu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych - Agnieszka Madejak-Saków oraz Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych - Andrzej Krzemiński. 
 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej dla 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gryfinie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja  
i docieplenie budynku przeznaczonego na potrzeby osób 
niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie” (druk  
nr 14/142). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie Polskiemu 
Stowarzyszeniowi na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie dotacji celowej w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadania 
pn. „Termomodernizacja i docieplenie budynku przeznaczonego  
na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”  
i podpisał umowę Nr 1/OŚ/13 w tym zakresie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 

 
18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s 
wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót drogowych związanych z 
poprawą systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1461Z ul. Wilsona 
w Chojnie (druk nr 15/142). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Wykonawcy 
Zakład Usług Melioracyjnych Adam Tomaszewski z Chojny wykonania 
robót drogowych związanych z poprawą systemu odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1461Z ul. Wilsona w Chojnie, za kwotę nieprzekraczającą 
12 004,96 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „OŚ”.  
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod nr sprawy ZD.7134.2.47.2013.MI. 
 
19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru oferty wyłonionej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku od 5+476 km do 5+670 km” 
(druk nr 16/142). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy – firmę EUROVIA 
Polska S.A. Oddział Zachodniopomorski ze Szczecina wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku od 5+476 km  
do 5+670 km”, z oferowaną kwotą 256 584,54 zł brutto w tym 
dofinansowanie Gminy Stare Czarnowo na poziomie 10% wartości zadania. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod nr sprawy ZD.272.23.2013.MI. 
 
20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru oferty wyłonionej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1356Z Gryfino-Linie na odcinku o długości 220 m.b.” (druk  
nr 17/142). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy – firmę STRABAG  
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Sp. z o.o. ze Szczecina wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z 
Gryfino-Linie na odcinku o długości 220 m.b.”, z oferowaną kwotą  
228 097,51 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod nr sprawy ZD.272.24.2013.MI. 

 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia 

zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 15/ZD/2013 z dnia 11 
kwietnia 2013 r. zawartej z Gminą Mieszkowice w/s wykonania w 2013 
roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy 
Mieszkowice (druk nr 18/142). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków 
finansowych na realizację wspólnie z Gminą Mieszkowice zadania 
polegającego na wykonaniu w 2013 roku robót drogowych na drogach 
powiatowych na terenie gminy Mieszkowice i podpisał Aneks Nr 1  
do umowy Nr 15/ZD/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w tym zakresie. Wartość 
szacunkowa opiewała na kwotę do 400 000,00 zł brutto, natomiast wartość 
po przetargu wynosi 419 670,62 zł brutto. Powiat zobowiązuje się 
przeznaczyć na realizację zadania kwotę 259 311,27 zł brutto, natomiast 
Gmina Mieszkowice - 160 359,35 zł brutto 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ciągu pieszo-
rowerowego na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach na odcinku  
0+230 km do 0+410 km” (druk nr 19/142). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy – Spółdzielnię Usług Rolnych 
ROL-BUD z Trzcińska-Zdrój wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego  
na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach na odcinku 0+230 km do 0+410 km”, 
z oferowaną kwotą 60 989,55 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod nr sprawy ZD.272.20.2013.MI. 
 
23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia 

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadania 
zarządzania ulicą Pomorską w Gryfinie (druk nr 20/142). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powierzenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad 
zadania zarządzania ulicą Pomorską w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania 
ulicą Pomorską w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg 
Krajowych i Autostrad zadania zarządzania ulicą Pomorską w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski ogłosił przerwę, która 
trwała od godz. 1030 do godz. 1040. 
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 
Wydziału „ZD” (druk nr 21/142). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu finansowego 
wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zmniejsza  
się o kwotę 400 000,00 zł plan wydatków na inwestycję pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej” 
oraz o kwotę 100 000,00 zł plan finansowy wydatków na inwestycję  
pn. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych Baniewice - Chojna”. 
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 19 670,62 zł (dotacja z Gminy 
Mieszkowice - 10 359,35 zł, udział własny Powiatu - 9 311,27 zł) plan 
finansowy wydatków na inwestycję pn. „Roboty drogowe na drogach 
powiatowych w gminie Mieszkowice”, plan finansowy wydatków na zakup 
usług remontowych o kwotę 390 688,73 zł (zabezpieczenie środków 
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finansowych na planowany, wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w Szczecinie remont ul. Pomorskiej w Gryfinie) 
oraz plan finansowy wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 
100 000,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 
 
25. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja jest niezbędna w roku następnym do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki (druk nr 22/142). 

 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy 
przekraczającej rok budżetowy z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania  
o cenę na dostawę artykułów spożywczych wraz z transportem na okres  
od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2013 rok (druk nr 23/142). 
 
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 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok.  w brzmieniu zaproponowanym przez 
Wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
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”. 
 
27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu 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 24/142). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu  
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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 501/2013 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”. 
 
28. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  

za I półrocze 2013 r. (druk nr 24/142). 
 

 - druk został zdjęty z porządku obrad, przeniesiony na kolejne posiedzenie; 
 
29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2013 r. 
- Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich 
Ministerstwa Zdrowia znak: MZ-FEPP-9020-3502-44/ABA/13 z dnia 5 sierpnia 2013 r.  
w sprawie pozytywnej weryfikacji pod względem formalnym wniosku pn. „Umożliwienie 
mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego wypożyczenia sprzętów służących opiece osobom 
chorym i starszym i przyjęcia go do oceny merytoryczno-technicznej.  
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 142/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
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