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 Protokół nr 150/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 17 października 2013 r. w godz. od 800 do 835  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 – Wicestarosta Gryfiński 

Jerzy Miler. 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 149/IV/2013 z dnia 17 października 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wstąpienia 
kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku  
z wygaśnięciem mandatu (druk nr 1/150). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku  
z wygaśnięciem mandatu. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie w sprawie 
wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku  
z wygaśnięciem mandatu. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

rezygnacji Radnego Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji 
Rewizyjnej (druk nr 2/150). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyj ęcia rezygnacji Radnego Sławomira Terebeckiego z funkcji członka 
Komisji Rewizyjnej. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie w sprawie 
przyjęcia rezygnacji Radnego Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyj ęcia rezygnacji Radnego Sławomira Terebeckiego z funkcji członka 
Komisji Rewizyjnej. 

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru 

członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 3/150). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyboru członka Komisji Rewizyjnej. 
 

Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie w sprawie 
wyboru członka Komisji Rewizyjnej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyboru członka Komisji Rewizyjnej. 

 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk 
nr 4/150). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.  

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między 
zadaniami realizowanymi w 2013 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.  
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wniesienia 

skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego 
(druk nr 5/150). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego. 
 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew  
w pasach dróg powiatowych w obrębie gminy Gryfino (druk nr 6/150). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami  - Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie P.R.D. i L. Mać-Bud Maciej 
Ambroziak z Gryfina wykonania nasadzeń drzew w ilości 190 szt. w pasach 
dróg powiatowych w obrębie gminy Gryfino, za kwotę 6 976,80 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zlecenie zakupu i dostawy piasku do zimowego utrzymania 
dróg powiatowych (druk nr 7/150). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie Szczecińskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych S.A. ze Szczecina dostawy piasku (w ilości do 1000 
ton) do zimowego utrzymania dróg, za kwotę 16 789,50 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 
dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętach (druk nr 8/150). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad dzierżawy 

miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  
z Dniem Wszystkich Świętach i wniósł do niego poprawki. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem 
na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętach wraz ze zmianami? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 524/2013 w sprawie określenia 
zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętach. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc 
postojowych na parkingu przy ul. Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  
z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 9/150).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej 

ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych  
na parkingu przy ul. Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż 
kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w  Gryfinie w sprawie 
powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu 
przy ul. Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem 
Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym przez Wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 525/2013 w sprawie powołania 
komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc 
postojowych na parkingu przy ul. Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem 
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na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 
Świętych. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 12/150). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki w dziale 
801-Oświata i wychowanie. Zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł plan 
finansowego wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków w rozdziale 
80195-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 
na wypłatę nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektora.   

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

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.  (druk 
nr 13/150). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki w dziale 
801-Oświata i wychowanie. Zmniejsza się plan finansowy wydatków  
w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 20 000,00 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków w rozdziale 
80120-Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na zapłatę za olej opałowy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 14/150). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków jednostki w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy 
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na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 500,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków na składki  
na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, na odpisy  
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników. 

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

 
13. 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, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego 
lekkiego”(druk nr 10/150). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 526/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
14. 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, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów 
biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”(druk nr 11/150). 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 526/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów biurowych dla 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 

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. 
 
15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s: 

a) zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. w związku 
z realizacją projektu „Młody przedsi ębiorąca” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oraz bieżąca realizacja 
budżetu jednostki; 

b) zmiany w planie finansowym dochodów Powiatu Gryfińskiego  
w związku z realizacją ww. projektu (druk nr 15/150). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

a) zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 150 – 
Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 – Rozwój kadr 
nowocześniej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 1 098,71 zł,  
w związku z realizacją projektu „Młody przedsi ębiorąca” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 6.2 „Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”; 

b) dokonanie zmian w planie finansowym dochodów Powiatu 
Gryfi ńskiego pomiędzy paragrafami w dziale 150 – Przetwórstwo 
przemysłowe, rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowocześniej gospodarki  
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i przedsiębiorczości. Zmniejsza się plan finansowy dochodów o kwotę 
548,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 662,12 zł; 

c) zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki  w dziale 853 – 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – 
Powiatowe urzędy pracy, § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne  
o kwotę 1 212,83 zł. 

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

16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s: 
a) zwiększenia planu finansowego jednostki na rok 2013 w związku 

z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Kobieta - atrakcyjny pracownik” w ramach działania  6.1 
„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie”, poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób 
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, 

b) zwiększenia planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego 
w związku z realizacją ww. projektu, 

c) zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 16/150). 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

a) zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 853 – 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – 
Pozostała działalność o kwotę 5 835,68 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego  
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 5 835,08 zł,  
w związku  z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki „Kobieta - atrakcyjny pracownik” w ramach dz iałania 6.1 
„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie”, poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób 
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”; 

b) zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 853 – 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – 
Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 0,60 zł, z tytułu realizacji budżetu. 

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

17. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków na 2013 r. 
(druk nr 17/150). 



 9

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Zarząd postanowił na tym etapie rozpatrzeć go negatywnie. 
 Jednocześnie zobowiązał Dyrektora jednostki do przeanalizowania planu 
finansowego wydatków i zaproponowania zmian w ramach przyznanych 
środków. 
 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 18/150). 

 
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. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w  Gryfinie w sprawie  
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 528/2013 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. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski . 
 
- Zarząd zapoznał się z apelem Stowarzyszenia Narodowy Memoriał Młodzieży z Sułowa 
skierowanym do władz powiatowych w Polsce dot. pomocy merytorycznej i finansowej  
w związku z budową pomnika historycznego upamiętniającego wydarzenia i osoby, które  
z narażeniem zdrowia i życia walczyły o Wolność Ojczyzny, jednogłośnie nie zajmując 
stanowiska w ww. sprawie, 
- Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie, 
planowanej na dzień 24 października br. na godz. 14.00. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 150/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
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Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


