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 Protokół nr 146/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 19 września 2013 r. w godz. od 800 do 1110  w  siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu. 

I . SPRAWY ORGANIZACYJNE   
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Starosta Gryfiński 

Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2.   Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 
3.  Protokół Nr 145/IV/2013 z dnia 12 września 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

ze zmianą treści rozstrzygnięcia dot. wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy  
Nr 22/ZD/2013 w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie gminy Moryń (druk nr 13/145), cytat: „Po zapoznaniu się  
z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 22/ZD/2013 w sprawie wspólnej 
realizacji robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń 
zawartej w dniu 29 maja br. (dot. chodników w Starym Objezierzu oraz Moryniu –  
ul. Rynkowa), w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego oraz wzrostem kosztu 
zadania o kwotę 2 110,00 zł na stronę. Tym samym Gmina i Powiat zobowiązują się 
przeznaczyć na realizację całej inwestycji po kwocie do 37 110,00 zł brutto. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” ”( 5 – za, 0 – wstrzymujących 
się, 0 – przeciw).  
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. informacji o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych   
do roku szkolnego 2013/2014 (druk nr 1/146). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 

 
Zarząd zapoznał się z informacją o stanie przygotowań szkół i placówek 

oświatowych do roku szkolnego 2013/2014 i zobowiązał Naczelnika 
Wydziału „EK” do jej uzupełnienia. 

Powyższa informacja będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego 
(druk nr 2/146). 
 



 2

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych 
mających swoją siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego. 

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

dot. wniosku Gryfińskiego Domu Kultury i Teatru Tańca EGO VU 
(VOGUE) o dofinansowanie 5 Festiwalu Małych Form Tanecznych 
Jesienna Scena Tańca (druk nr 3/146). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki dot. wniosku Gryfi ńskiego Domu Kultury i Teatru 
Tańca EGO VU (VOGUE), Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dofinansowanie w kwocie 300,00 zł 5 Festiwalu Małych Form 
Tanecznych Jesienna Scena Tańca, który odbędzie się w dniach  
25-27 października br. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do wyst ąpienia z pismem  
do organizatorów o podanie w informacji z realizacji przebiegu imprezy   
danych dot. liczby uczestników i terenów (miejscowości), z których 
pochodzą. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Gryfińskiego Domu Kultury o dofinansowanie projektu 
muzycznego Brzmienie Ósemki (druk nr 4/146). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki dot. wniosku Gryfi ńskiego Domu Kultury, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 300,00 zł projektu 
muzycznego pn. Brzmienie Ósemki, który odbędzie się w dniu  
19 października br. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do wyst ąpienia z pismem  
do organizatorów o uwzględnienie w informacji z realizacji przebiegu 
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imprezy wykazu zespołów i solistów promujących się w projekcie, rodzaju 
wykonywanej muzyki oraz danych dot. liczby uczestników i terenów 
(miejscowości), z których pochodzą. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s przyznania nagrody pieniężnej strażnikowi miejskiemu  
za uratowanie osób na kąpielisku w Wełtyniu (druk nr 5/146). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie nagrody pieniężnej  
dla strażnika miejskiego za uratowanie dwóch osób na kąpielisku  
w Wełtyniu w okresie wakacyjnym. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
w/s udzielenia zgody na zwiększenie etatów dla nauczycieli 
wychowawców w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie (druk nr 6/146). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dot. udzielenia zgody na zwiększenie 
etatów dla nauczycieli wychowawców w Internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd postanowił rozpatrzyć go na 
kolejnym posiedzeniu. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” o dokonanie analizy 
prawnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego, w tym 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w/s udzielenia zgody na przyjęcie do internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie uczniów szkół specjalnych oraz 
utworzenie grupy integracyjnej (druk nr 7/146). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dot. udzielenia zgody na przyjęcie  
do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie uczniów 
szkół specjalnych oraz utworzenie grupy integracyjnej, Zarząd postanowił 
rozpatrzyć go na kolejnym posiedzeniu. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” o dokonanie analizy 
prawnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego, w tym 
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Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski  
 
 W związku z pismem Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego znak: ZOZNP 07.076.144.13 z dnia 27.06.2013 r.  
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/189/2013 r. Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 24.06.2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej  
w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać 
komisjom stałym Rady Powiatu wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury Sportu i Turystyki wraz z opinią prawną w przedmiotowej sprawie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją pn. „Dostosowanie 
budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” (druk  
nr 8/146). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyboru Wykonawcy  
na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad 
inwestycją pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby 
edukacyjne”, Zarząd postanowił rozpatrzyć go na kolejnym posiedzeniu. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na „Remont chodnika przy 
budynku administracyjnym przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” (druk  
nr 9/146). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy – Firmę 
MABUD Maciej Baczkowski z Lisiego Pola na wykonanie zadania  
pn. „Remont chodnika przy budynku administracyjnym przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie” z oferowaną kwotą 15 000,00 zł brutto. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na „Modernizację kotłowni  
w budynku Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”(druk nr 10/146). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyboru Wykonawcy  
na „Modernizację kotłowni w budynku Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu”, Zarz ąd postanowił rozpatrzyć go na kolejnym posiedzeniu. 
 

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

 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 11/146). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Jerzy Miler. 

 
13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na rok 2013 
(druk nr 12/146). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek oraz Główny Księgowy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie – Eliza Kamińska. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2013 r. o kwotę 82 653,98 zł, Zarząd zobowiązał Wydział „FK”  
do wystąpienia z pismem do Dyrektora jednostki o uzupełnienie wniosku  
o informacje dotyczące stanu i formy zatrudnienia oraz źródeł 
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finansowania wynagrodzenia, w celu podjęcia decyzji w przedmiotowej 
sprawie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły Dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek oraz Główny Księgowy Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie – Eliza Kamińska. 

 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2013 rok. (druk nr 13/146). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie transzy w lipcu o kwotę  
6 700,00 zł, we wrześniu o kwotę 10 000,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w grudniu o kwotę 16 700,00 zł. 

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

 
15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2013 r. w związku z realizacją projektu „Młody przedsi ębiorca”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 6.2 Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (druk nr 14/146). 
 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków  w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 13 259,32 zł, 
dotyczących projektu pn. „Młody przedsiębiorca” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

 
16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2013 r., będących w dyspozycji Wydziału „ZD” (druk  
nr 15/146). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60014 – Drogi 
publiczne powiatowe. Zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł plan wydatków  
na pomoc finansową dla Gminy Gryfino na zadanie pn. „Przebudowa dróg 
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publicznych w miejscowości Żabnica” – zadanie nie będzie realizowane  
w roku bieżącym, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  
na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1480Z – ulica Mickiewicza w Gryfinie”. 

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

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r., 
będących w dyspozycji Wydziału ZD (druk nr 16/146). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków na zadania inwestycyjne w rozdziale 60014 – Drogi publiczne 
powiatowe. Zwiększa się o kwotę 700,00 zł plan finansowy wydatków  
na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie”, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków na zadanie 
pn. „Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych”. 
Jednocześnie wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków 
powiatu o kwotę 26 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z Gminy Stare Czarnowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1350Z  
i 1352Z na odcinku: Szczecin-Binowo”, dofinansowanie dotyczy odcinka 
drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „ZD”. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2013 r., będących w dyspozycji Wydziału 
„O Ś” (druk nr 17/146). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przeniesienie środków finansowych w kwocie 54 038,53 zł z działu  
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z zadnia pn. „Wymiana sieci wodno-
kanalizacyjnej i instalacji deszczowej w zespole budynków w SOSW  
w Chojnie” na nowo utworzone zadanie pn. „Modernizacja przyłącza c.o., 
c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej w budynku w Nowym Czarnowie  
na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół Specjalnych”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „O Ś”  
i „RI. 
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19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s 
dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 
r.(druk nr 18/146). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna planu 
finansowego wydatków jednostki o kwotę  4 690,00 zł, z przeznaczeniem  
na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 19/146). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na zadania zlecone  
w rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
o kwotę 9 000,00 zł, w rozdziale 85220-Jednostki poradnictwa 
specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  
o  kwotę 6 000,00 zł oraz na zmniejszenie planu finansowego wydatków  
o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków w rozdziale 
85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, z przeznaczeniem na opracowanie 
studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego projektu 
„Udostępnienie mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego wypożyczenia sprzętów 
umożliwiaj ących opiekę nad osobami chorymi i starszymi”. 

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

 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 

w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków projektu „Kreatywni i 
kompetentni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
na 2013 r. (druk nr 20/146). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków o kwotę 12 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej projektu pn. „Kreatywni  
o kompetentni” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS  
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na 2013 r, w związku z Aneksem Nr UDA-PO KL.09.01.02-32-221/12-01  
z dnia 28 czerwca 2013 r. do Umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-32-221/12-00. 

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

 
22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 

w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków projektu 
„Kreatywni i kompetentni” w ramach Programu Operacy jnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na 2013 r. (druk nr 21/146). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany  
w planie finansowym wydatków jednostki o  kwotę 1 525,10 zł pomiędzy 
paragrafami w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
na realizację projektu pn. „Kreatywni o kompetentni” w ramach PO KL 
współfinansowanego ze środków EFS na 2013 r. 

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

 
23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2013 rok. (druk nr 22/146). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie 
niewykorzystanej transzy w lipcu o kwotę 34 300,00 zł, w sierpniu o kwotę 
39 448,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w październiku  
o kwotę 73 748,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
24. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków 
jednostki na 2013 rok (druk nr 23/146). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie 
niewykorzystanej transzy w sierpniu o kwotę 10 398,42 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu transzy w październiku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
kierunków polityki bud żetowej do opracowania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok (druk nr 24/146). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia kierunków polityki bud żetowej do opracowania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok i wprowadził do niego zmiany. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2014 rok wraz ze zmianami? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia kierunków polityki bud żetowej do opracowania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
26. 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 25/146). 
 
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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 513/2013 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”. 
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27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2013 rok (druk nr 26/146). 

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

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski – c.d. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Przewodniczącego Zarządu Związku Celowego Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego znak: ZCPWZ.3020.11.2013 z dnia 3 września br.  
dot. umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, projektu Związku 
pn. Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i baz 
danych obiektów topograficznych (szacowany koszt utworzenia baz w Powiecie Gryfińskim 
wynosi 125 100,00 zł), 
- Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie znak: K.0021.237.DM.2013 z dnia 4 września przekazującym uchwałę  
Nr CXXXIX.360.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Gryfinie informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2013 r. 
(pozytywnie zaopiniowana informacja), 
- Zarząd  zapoznał się z projektem porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie,  
która odbędzie się w dniu 01 października 2013 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 146/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 …………………………….. 
 


