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 Protokół nr 152/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 31 października 2013 r. w godz. od 800 do 1115 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 151/IV/2013 z dnia 24 października 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 1/152).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne 
przekazanie składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie 
z protokołem nr 3/2013 z dnia 25 września 2013 r. z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.  
 
2. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 

w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego 
jednostki (druk nr 2/152). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd postanowił zweryfikować wniosek 
poprzez powołanie Zespołu składającego się z pracownika Wydziału „OR”  
i Referatu „I” w celu zbadania faktycznej przydatności, sposobu 
użytkowania oraz stanu technicznego laptopa i notebooka. Po uzupełnieniu, 
wniosek ponownie zostanie rozpatrzony przez Zarząd. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom „OR” i „I”.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji Agnieszka Turek. 
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3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 3/152). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyj ęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Jednocześnie zobowiązał Wydział 
„EK” do przygotowania dodatkowej informacji o kontr olach zewnętrznych 
w placówkach oświatowych i stanie realizacji strategii optymalizacji 
funkcjonowania oświaty w powiecie.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013,  
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyj ęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński i skierował pod obrady Rady 
Powiatu.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Chojna umowy w/s realizacji 
w drodze współdziałania zadania publicznego polegającego  
na prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych (druk nr 4/152). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie  
z Gminą Chojna umowy nr 1/ASiIS/2013 w/s realizacji w drodze 
współdziałania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć 
rewalidacyjnych metodą Marii Montessori dla dziecka ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Chojnie. Gmina przekaże Powiatowi dotację  
celową w wysokości 1 200,00 zł na realizację zadania w terminie  
od 4 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy na roboty dodatkowe, wynikłe w czasie 
realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z 
Szczecin-Żelisławiec na odcinku od 5+476 km” (druk nr 5/152). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzanie Drogami Maria Ilińczyk. 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
nr 37/ZD/2013 na roboty dodatkowe z firmą EUROVIA POLSKA S.A. 
Oddział Zachodniopomorski za kwotę 21 704,47 zł brutto, wynikłe w czasie 
realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin-
Żelisławiec na odcinku od 5+476 km do 5+670 km”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany nazwy 

zadania z „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach 
Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie" na „Przebudowa ulic 
Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie” (druk nr 6/152). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania z „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej  
w Chojnie” na „Przebudowa ulic Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie”. 
Zmiana nazwy wynika z potrzeby ujednolicenia nazewnictwa używanego  
w umowie o dofinansowanie oraz dokumentach księgowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzanie Drogami Maria Ilińczyk. 

 
7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 7/152). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego dochodów jednostki w dziale  
700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami, paragrafie 0750-Dochody z najmu i dzierżawy 
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składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  
o podobnym charakterze o kwotę 1 025,00 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze, paragrafie 0920-Pozostałe odsetki o kwotę 24,01 zł, paragrafie 
0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 965,76 zł. Zwiększa się plan 
wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, paragraf 4210-Zakup materiałów  
i wyposażenia o kwotę 2014,77 zł. Zmiany zagwarantują środki na zakup 
oleju opałowego. 

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

 
8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 
r. (druk nr 8/152). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale  
854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia  
o kwotę 13 664,00 zł. Zmiany zapewnią jednostce środki na terminową 
zapłatę zobowiązań z tytułu zakupu oleju opałowego. Środki b ędą 
pochodziły z planu Wydziału „RI”. 

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

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 9/152). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki z rezerwy celowej 
budżetu powiatu w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, paragrafie 4010-
Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 278,65 zł, z przeznaczeniem 
na wypłatę nagród jubileuszowych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 
w/s zwiększenia planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego  
i zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 10/152). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego dochodów powiatu w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 
paragrafie 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowych  
z udziałem środków europejskich (…) o kwotę 230 303,59 zł i paragrafie 
2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 
europejskich (…) o kwotę 40 641,81 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu finansowego wydatków jednostki o: 
- w paragrafie 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  
113 390,00 zł,  
- w paragrafie 4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  
20 010,00 zł,  
- w paragrafie 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20 591,00 zł, 
- w paragrafie 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 634,00 zł,  
- w paragrafie 4127-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 934,00 zł,  
- w paragrafie 4129-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 518,00 zł, 
- w paragrafie 4177-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 395,00 zł, 
- w paragrafie 4179-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 128,00 zł, 
- w paragrafie 4217-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 244,59 zł, 
- w paragrafie 4219-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 160,81 zł, 
- w paragrafie 4307-Zakup usług pozostałych o kwotę 68 629,00 zł, 
- w paragrafie 4309-Zakup usług pozostałych o kwotę 12 111,00 zł, 
- w paragrafie 6067-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
o kwotę 6 120,00 zł, 
- w paragrafie 6069-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
o kwotę 1 080,00 zł. 

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

Posiedzenie opuścił członek Zarządu Powiatu Roman Rataj. 
 
11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 11/152). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
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na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale  
801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli, paragrafie 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 
8 925,00 zł, paragrafie 4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 
1 575,00 zł, paragrafie 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 
1 534,25 zł, paragrafie 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 
270,75 zł, paragrafie 4127-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 219,30 zł, 
paragrafie 4129-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 38,70 zł. Środki ł ącznie 
w kwocie 12 563,00 zł zostają zabezpieczone na realizację projektu  
pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system 
doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim”, który b ędzie realizowany 
na przestrzeni 3 lat. 

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

 
Na posiedzenie Zarządu Powiatu przyszedł pan Roman Rataj. 

 
12. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w Gryfinie w/s zmiany 

planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 12/152). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek. 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków jednostki w dziale 853-Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność. 
Zwiększa się plan finansowy wydatków w paragrafie 3110-Świadczenia 
społeczne o kwotę 8 075,70 zł, w paragrafie 4010-Wynagrodzenia osobowe 
pracowników o kwotę 35,09 zł, w paragrafie 4120-Składki na Fundusz Pracy 
o kwotę 0,86 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w paragrafie 4110-Składki  
na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 111,65 zł, w związku z realizacją 
projektu pn. „JUNIOR-program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych”. 

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

w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki i zmniejszenia 
planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego (druk nr 13/152). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na: 
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- zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale  
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- 
Pozostała działalność, paragrafie 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników  
o kwotę 1 045,59 zł, paragrafie 4117-Składka na ubezpieczenie społeczne  
o kwotę 178,80 zł, paragrafie 4127-Składka na Fundusz Pracy o kwotę  
25,61 zł, 
- zmniejszenie dochodów w planie finansowym powiatu gryfińskiego  
w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 
85395–Pozostała działalność,  paragrafie 2007-Dotacje celowe w ramach 
programów finansowych z udziałem środków europejskich (…) o kwotę 
1 250,00 zł. 

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

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki i zwiększenia 
planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego (druk nr 14/152).  

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na: 
- zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale  
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- 
Pozostała działalność, paragrafie 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników 
o kwotę 8 142,15 zł, paragrafie 4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników 
 o kwotę 1 436,85 zł, paragrafie 4117-Składka na ubezpieczenie społeczne  
o kwotę 2 810,44 zł, paragrafie 4119-Składka na ubezpieczenia społeczne  
kwotę 495,96 zł, paragrafie 4127-Składka na Fundusz Pracy  
o kwotę 197,71 zł, paragrafie 4129-Składka na Fundusz Pracy o kwotę  
34,89 zł, paragrafie 4287-Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 785,00 zł, 
paragrafie 4289-Zakup usług zdrowotnych o kwotę 315,00 zł, paragrafie 
4307-Zakup pozostałych usług o kwotę 7 854,00 zł, paragrafie 4309-Zakup 
pozostałych usług o kwotę 1 386,00 zł, paragrafie 4417-Podróże służbowe 
krajowe o kwotę 1 674,16 zł, paragrafie 4419-Podróże służbowe krajowe  
o kwotę 295,44 zł. 
- zwiększenie dochodów w planie finansowym powiatu gryfińskiego  
w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 
85395–Pozostała działalność,  paragraf 2007-Dotacje celowe w ramach 
programów finansowych z udziałem środków europejskich (…) o kwotę 
22 463,46 zł, paragrafie 2009-Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków europejskich (…) o kwotę 3 964,14 zł, 
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w związku z realizacją projektu POKL „Młodzi aktywni” 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. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany 

w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 15/152). 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym jednostki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy. Zwiększa się 
plan finansowym wydatków w paragrafie 4110-Składki na ubezpieczenia 
społeczne o kwotę 4 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu  
w paragrafie 4120-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 000,00 zł,  
w paragrafie 4280-Zakup usług zdrowotnych o kwotę 270,26 zł, w paragrafie 
4440-Odpisy na ZFŚS o kwotę 229,74 zł, w paragrafie 4700-Szkolenia 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę  
500,00 zł. Przesunięcia dotyczą zabezpieczenia zapłaty zobowiązań składek 
na ubezpieczenie społeczne naliczanych od wynagrodzeń osobowych 
pracowników w listopadzie 2013 r. 

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

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 16/152). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na częściowe zwiększenie 
środków w planie finansowym jednostki w dziale 853-Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy,  
w paragrafie 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  
6 648,14 zł, w paragrafie 4110-Składka na ubezpieczenie społeczne o kwotę 
22 533,54 zł.  
 Jednocześnie wobec pozostałych wnioskowanych zmian nie podjął 
decyzji.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu  opuściła Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie - Bogusława Florek. 

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski o godzinie 10.05 ogłosił 15 minutową 

przerwę w obradach. 
 
17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany harmonogramu realizacji wydatków budżetowych jednostki 
na 2013 r. (druk nr 17/152). 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę  
w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. 
Zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł transzę w październiku, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transzy w listopadzie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany harmonogramu realizacji wydatków budżetowych jednostki 
na 2013 r. (druk nr 18/152). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę  
w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. 
Zmniejsza się niewykorzystaną transzę w październiku o kwotę  
25 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany harmonogramu realizacji wydatków budżetowych jednostki 
na 2013 r. (druk nr 19/152). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zmianę w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki 
na 2013 r. Zmniejsza się niewykorzystaną transzę w czerwcu o kwotę 
100 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w październiku  
o kwotę 20 000,00 zł i w listopadzie o kwotę 80 000,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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20. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 20/152). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki. Zmniejsza 
się plan wydatków w paragrafie 4050-Uposażenie żołnierzy zawodowych  
oraz funkcjonariuszy o kwotę 24 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu wydatków w paragrafie 4250-Zakup sprzętu i uzbrojenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 
 
21. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu realizacji wydatków 
budżetowych na 2013 r. (druk nr 21/152). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych 
jednostki na 2013 r. Zmniejsza się niewykorzystane transze w styczniu  
o 2 000,00 zł, w lutym o 21 500,00 zł, w marcu o 51 328,00 zł, w kwietniu  
o 33 200,00 zł, w lipcu o 26 000,00 zł i w sierpniu o 300,00 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu transz we wrześniu o 92 149,00 zł,  
w październiku o 21 090,00 zł i w listopadzie o 21 089,00 zł, w celu 
dostosowania transz do wpływu dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 
 
22. 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 22/152). 

 
 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? 
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Za - 5 osób 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 532/2013 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”. 
 
23. 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 23/152). 
 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 533/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
24. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych 

umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia  
30 września 2013 r. (druk nr 24/152). 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych umorzeń 
wierzytelności oraz ulg za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 
2013 r., które zostanie przedstawione radnym na najbliższej sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
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25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z korespondencją prowadzoną z Burmistrzem Gminy Moryń  
dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego relacji Witnica-Witnica PKP w ciągu drogi 
powiatowej 1428Z. 
- Zarząd wysłuchał informacji z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o., które odbyło się w dniu 30 października 2013r. 
- Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu dot. projektu budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2014 rok. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 152/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka _______________________________ 
 

 

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 …………………………….. 


