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 Protokół nr 154/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 14 listopada 2013 r. w godz. od 805 do 1130 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 153/IV/2013 z dnia 07 listopada 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. 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 1/154). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska - Nowicka. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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 – 5 osób, 
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. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy (pomiędzy Powiatem 
Gryfi ńskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzy ża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie”) na realizację przez 
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jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „Program 
wyrównywania różnic między regionami II” (druk nr 2/154).  

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd zdjął z porządku obrad wniosek w sprawie wyrażenia 
zgody na podpisanie umowy (pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego z siedzibą w Niegowie”) na realizację przez jednostkę 
samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami II”, celem doprecyzowania terminu zakupu mikrobusu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS  
w Moryniu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska - Nowicka. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uczestniczenia 

Powiatu Gryfińskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I” 
(druk nr 3/154). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Geodeta Powiatowy – 

Grzegorz Downar. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uczestniczenia Powiatu Gryfińskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I”  
i wprowadził do niego poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie uczestniczenia Powiatu Gryfińskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I” wraz ze zmianami.  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uczestniczenia Powiatu Gryfińskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I”. 
  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Geodecie Powiatowym. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Geodeta Powiatowy –  

Grzegorz Downar. 
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4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014 (druk nr 4/154). 

 
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 Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014 i wprowadził poprawki do załącznika projektu 
uchwały. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 wraz ze zmianami. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyj ęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014. 

Jednocześnie Naczelnik Wydziału „EK” przedstawiła informacj ę 
uzupełniającą do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów  
w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w sprawie 
prawidłowości realizacji zadania publicznego (druk nr 5/154). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy  
nr EK/20/2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  
III Mi ędzynarodowa Gala Boksu im. Jana Brodowiaka „Pokażą bokserzy, 
gdzie powiat gryfiński leży” z dnia 4 maja 2011 r., celem doprecyzowania 
zapisów umowy, uwzględniając zgodny zamiar stron oraz cel umowy jak 
również zapisy oferty wraz z zaktualizowanym harmonogramem,  
w związku z  przeprowadzoną w stowarzyszeniu kontrolą planową, 
problemową stwierdzającą nieprawidłowości w sporządzonej ofercie, 
umowie i załącznikach (tj. skorygowanie termin realizacji zadania, źródła 
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finansowania realizacji zadania, w tym wysokość środków finansowych 
własnych, wartość wkładu osobowego, wyeliminowanie z kosztorysu 
realizacji zadania błędów rachunkowych i formalnych). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa materiałów 
biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 6/154). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę PAPCOM S.C. Z. Dobrodziej,  
Ł. Dobrodziej ze Szczecina wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę  
na zadanie pn. „Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”, z oferowaną kwotą 72 717,60 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.19.2013.SD. 
 
7. 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. „Założenie inicjacyjnej 
bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz zobiektowanie 
budynków w bazie EGiB na terenie Miasta i Gminy 
Cedynia”(druk nr 7/154). 
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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. „Założenie inicjacyjnej bazy GESUT, założenie 
bazy BDOT500 oraz zobiektowanie budynków w bazie EGiB na terenie 
Miasta i Gminy Cedynia”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Założenie inicjacyjnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz zobiektowanie budynków 
w bazie EGiB na terenie Miasta i Gminy Cedynia” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 535/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Założenie inicjacyjnej bazy GESUT, 
założenie bazy BDOT500 oraz zobiektowanie budynków w bazie EGiB  
na terenie Miasta i Gminy Cedynia”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.21.2013.SD. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wykonania 
umowy na „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby 
edukacyjne” w zakresie wykonania robót wewnętrznych (druk  
nr 8/154). 
 
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, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przesuniecie terminu wykonania przez firmę INTERBAU Sp. z o.o.  
z Gryfina zamówienia pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie  
na potrzeby edukacyjne”, w związku z rozszerzonym zakresem prac 
budowalnych jak również sanitarnych i elektrycznych oraz podpisał Aneks  
nr 2 do umowy Nr 25/RI/13 z dnia 19.08.2013 r. (tj. I etap – wykonanie 
robót wewnętrznych – 5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy;  
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II etap – wykonanie robót zewnętrznych – 4 miesiące od daty przekazania 
placu budowy). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 9/154). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Przeniesienie 
środków finansowych w kwocie 18 000,00 zł, którego dysponentem jest 
Naczelnik Wydziału „RI” z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 
80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych obejmującego zadanie „Zagospodarowanie terenu wraz  
z parkingiem przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” do dyspozycji Kierownika 
Referatu Informatyki, w zwi ązku z zakupem przenośnego komputera wraz  
z oprogramowaniem typu Autocad na potrzeby Wydziału „RI”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” „RI” oraz 
Referatowi Informatyki. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków inwestycyjnych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie  na 2013 r. (druk nr 10/154). 

 
Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz 

Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

- przeniesienie środków finansowych w kwocie 33 907,75 zł z działu 852, 
rozdziału 85202, § 6050 z zadania „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą  
i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu” do działu 854, rozdziału 85495, § 6050 na zadanie 
„Modernizacja instalacji c.o. w sali gimnastycznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”, 

- utworzenie w budżecie powiatu nowego zadania „Modernizacja 
przyłącza c.o., c.u.w. oraz kanalizacji sanitarnej w budynku w Nowym 
Czarnowie na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół Specjalnych” – dział 801, 
rozdział 80195, § 6050 na kwotę 95 891,99 zł. Środki finansowe  
na to zadanie będą pochodziły z działu 854, rozdziału 85495, § 6050  
w kwocie 54 038,53 zł z zadania „Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej  
i instalacji deszczowej w zespole budynków na terenie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie” oraz z działu 852, rozdziału 85202,  
§ 6050 w kwocie 41 853,46 zł z zdania „Modernizacja kotłowni wraz  
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z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, „O Ś”  
i „RI”. 

 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 11/154). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – Joanna Mendrygał. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz wyjaśnieniami Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, opinią Naczelnika Wydziału 
„RI”, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany planu 
finansowego wydatków jednostki na kwotę 43 000,00 zł, w związku  
z potrzebą wykonania dodatkowych (nieujętych i niezaplanowanych przy 
realizowanym zadaniu „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie) prac remontowych obejmujących wymianę instalacji 
elektrycznej i oświetlenia korytarza przed salą gimnastyczną, 
zamontowanie na balkonie sali gimnastycznej dwóch siatek stanowiących 
zabezpieczenie przy prowadzeniu zajęć gimnastycznych oraz położenie 
zdartej podłogi na balkonie sali gimnastycznej. Z tym, że położenie podłogi 
będzie mogło nastąpić po ustaleniu, kto podjął decyzję i na jakiej podstawie 
o jej zdjęciu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki oraz 
Wydziałom „RI” i „FK”. 
 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – Joanna Mendrygał. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2013 rok (druk nr 12/154). 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Jan Podleśny. 
 

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?  
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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”. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Jan Podleśny. 

 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039 (druk nr 13/154). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039  
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 
zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski o godzinie 10.20 ogłosił 10 minutową 
przerwę w obradach. 

 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk nr 14/154). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, ustalając: 
- dochody Powiatu Gryfińskiego na 2014 r. na kwotę 67 060 819,64 zł, 
- wydatki Powiatu Gryfi ńskiego na 2014 r. na kwotę 67 560 819,64 zł. 
Planowany w roku 2014 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego ustalony 
jako różnica planowanej wysokości dochodów i planowanej wysokości 
wydatków oszacowany został na poziomie 500 000,00 zł, a pokryty zostanie 
przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych. Projekt uchwały zostanie przesłany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej i złożony w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2014-2039 (druk nr 15/154). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2014-2039. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2014-2039 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 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2014-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski . 
 

- Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu w Gryfinie, która 
została zaplanowana na 28 listopada 2013 r. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 154/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 …………………………….. 


