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 Protokół nr 147/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 26 września 2013 r. w godz. od 805 do 1040  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 146/IV/2013 z dnia 19 września 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 1/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej  
z dnia 19 września br. i omówił projekt uchwały w sprawie określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 514/2013 w sprawie określenia 
listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do zmiany uchwały  
nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gryfińskiego, proponując zróżnicowanie wysokości stawek 
przyznawanych stypendium w stosunku do średniej ocen z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, przy współpracy z Panem Janem Gładkowem. 



 2

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania kapituły 
konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” (druk 
nr 2/147). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania kapituły konkursu 

„Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. 
 
Z uwagi na zmienny rynek mediów lokalnych Członek Zarządu – Roman 

Rataj zwrócił uwagę, aby w regulaminie konkursu zastanowić się nad 
uwzględnieniem innych lokalnych portali informacyjnych  
(np. www.egryfino.pl) w składzie kapituły (obecnie są przedstawiciele  
z portali: www.chojna24.pl, www.igryfino.pl). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 515/2013 w sprawie powołania 
kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. 
Z upoważnienia Starosty w skład kapituły została powołana Elżbieta 
Lorenowicz-Bień, która będzie pełnić funkcję przewodniczącego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej (druk nr 3/147). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość nagrody Starosty 
Gryfińskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Nagrodę Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano  
9 osobom w łącznej wysokości 23 400,00 zł. Ww. środki będą pochodziły  
ze środków zaplanowanych w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki.  

Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do zmiany uchwały  
nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie 
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli  
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za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu 
przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego, wprowadzając nowe procedury, 
tj. szkoły i placówki mogą zgłaszać do nagrody maksymalnie dwie osoby.  

Ponadto zobowiązał Wydział „EK” do wystąpienia z wnioskiem  
do dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
o przygotowanie do końca roku propozycji procedur wyłaniania 
pracowników do nagrody, zaopiniowanych przez związki zawodowe i rady 
pedagogiczne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Roman Rataj. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy 
klasy II LO w roku szkolnym 2013/2014, w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo (druk nr 4/147). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki oraz orzeczeniem Nr 2/13/14 o potrzebie indywidualnego 
nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie na nauczanie indywidualne uczennicy 
kl. II LO, od dnia 30.09.2013 r. do dnia 28.06.2014 r. 
 Jednocześnie Zarząd zapoznał się z analizą finansową, z której wynikało,  
że subwencja oświatowa na ucznia  w roku szkolnym wynosi ok. 5 400,00 zł, 
natomiast średni miesięczny koszt indywidualnego nauczania dla uczennicy 
kl. II LO w wymiarze 12 godzin tygodniowo - 2 298,00 zł. Natomiast 
finansowanie indywidualnego nauczania dla 5 uczniów jest równe 
finansowaniu 1 oddziału. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
5. 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 5/147). 
 
Zarząd, po omówieniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie udzielenia zgody  
na zwiększenie etatów dla nauczycieli wychowawców w internacie  
jednostki oraz przenalizowaniu  dodatkowych informacji w przedmiotowej 
sprawie, postanowił rozpatrzyć go negatywnie. 
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Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do przenalizowania i złożenia 
ewentualnych propozycji  zmian do uchwały nr XXXII/306/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od 
obowiązku realizacji tych zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
6. 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 6/147). 

 
Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie udzielenia zgody  
na przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie uczniów szkół specjalnych oraz utworzenia grupy integracyjnej, 
jednogłośnie stwierdził, że nie może zostać rozpatrzony pozytywnie, 
ponieważ jest on niezgodny z obowiązującym statutem szkoły. W związku  
z tym, Zarząd zobowiązał Dyrektora do doprowadzenia zgodności stanu   
z przepisami prawa.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 

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

 
7. 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 7/147). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Firmę 
Nadzór – Projektowanie – Kosztorysowanie – Wykonawstwo Sieci  
i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Parys z Chojny na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją pn. „Dostosowanie 
budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” z oferowaną 
kwotą 4 182,00 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na zrealizowanie zadania  
pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu”(druk nr 8/147). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Firmę 
ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniowski i S-ka ze Szczecina na wykonanie 
modernizacji kotłowni wraz z usunięciem awarii w budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu – roboty sanitarne, z oferowaną kwotą 54 797,79 zł 
brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności, załączonych  
do niego kosztorysów na roboty dodatkowe oraz wyrażenia zgody  
na przedłużenie terminu wykonania zamówienia podstawowego  
pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk 
nr 9/147). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zatwierdzenie (sprawdzonego wcześniej) kosztorysu, protokołu 
konieczności Nr 2 na roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji 
projektowej i kosztorysie ofertowym na zadanie pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” (tj. wymiana drzwi wejściowych 
na sale gimnastyczną  - 2 szt., montaż osłon na rury zasilające nagrzewnice 
na sali – kwota 13 568,75 zł).  

Jednocześnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykonania  
ww. zadania do dnia 20.10.2013 r. i podpisał Aneks Nr 2 do umowy  
Nr 23/RI/13 z dnia 8.08. br. w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 

10. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 11/147). 

 
Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków jednostki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 
85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 27 902,58 zł. Zmniejsza 
się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego 
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wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Dodatkowo przenosi się  
z wynagrodzeń kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy 
naukowych, dydaktycznych i książek (zakup podręczników dla 
wychowanków). 

Jednocześnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 14 000,00 zł (dział 
852, rozdział 85201, paragraf 4300). 

Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora jednostki do przeanalizowania 
paragrafów, w których kwoty zaplanowane są wyższe niż powinny. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków w zakresie zadań 
własnych jednostki na 2013 r. (druk nr 12/147). 

 
- wniosek został omówiony przy wniosku w sprawie zwiększenia planu 
finansowego wydatków jednostki na 2013 r na druku nr 11/147. 

 
12. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2013 r. (druk nr 13/147). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł niewykorzystanej transzy  
w styczniu, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w sierpniu o kwotę  
4 700,00 zł i we wrześniu o kwotę  2 300,00 zł. 

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

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 14/147). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków 
w dziale 801 - Oświata i wychowanie o  kwotę 4 271,16 zł na realizację  
i koszty obsługi projektu „Europejska jakość w szkoleniu uczniów 
hotelarstwa”. 

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

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  
na 2013 r. (druk nr 15/147). 
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie 
niewykorzystanej transzy w sierpniu o kwotę 60 000,00 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu transz we wrześniu o kwotę 30 000,00 zł  
i w październiku o kwotę 30 000,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  
na 2013 r. (druk nr 16/147). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie transzy  
we wrześniu o kwotę 64 280,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy 
w październiku. 

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

 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 17/147). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne. 
Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę  
3 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków  
na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wypłatę 
wynagrodzenia dla pracownika za sporządzenie sprawozdań finansowych  
i zamknięcie ksiąg rachunkowych likwidowanej jednostki. 

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

 
17. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  
na 2013 r. (druk nr 18/147). 
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Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie 
wydatków w poszczególnych miesiącach (dział 710, rozdział 71015). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
18. 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 19/147). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 516/2013 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”. 
 
19. 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 20/147). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 517/2013 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”. 
 
20. 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 21/147). 
 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 518/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2013 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
21. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na rok 2013 
(druk nr 10/147). 

 
Zarząd kontynuował analizę wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków 
jednostki o kwotę 82 653,98 zł  - uzupełnionego o informacje dotyczące 
stanu, formy zatrudnienia oraz źródeł finansowania wynagrodzenia 
pracowników, a także zestawienie zatrudnienia w powiatowych urzędach 
pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego w stosunku do liczby 
osób bezrobotnych, pozostawiając go do rozpatrzenia w późniejszym 
terminie. 
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22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski . 
 
- Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
podsumowującą realizację umowy nr 1/KM/2013 z dnia 16.07.2013 r. dot. świadczenia usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego przez 
przedsiębiorcę „WEKTOR” Robert Iżak z Chojny, w okresie od dnia 16.07.2013 r. do dnia 
30.08.2013 r. oraz dokonał analizy uwzględniając zgłoszone ustne informacje o tym,  
że z braku zainteresowania przewoźnik musiał zachęcać do korzystania z przewozów.  
Ponadto w ocenie Zarządu koszt przewozu na osobę jest bardzo wysoki, przez co budzi  
na przyszłość wątpliwości, co do zasadności i celowości świadczenia usług w powyższym 
zakresie. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 147/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 …………………………….. 


