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  Protokół nr 156/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 28 listopada 2013 r. w godz. od 810 do 1015 oraz w dniu  
29 listopada w godz. od 1000  do 1015 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 154/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

w dniu 28 listopada br. (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego (druk nr 1/156). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego  
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 539/2013 w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania    
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

 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. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia 
zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie składników majątku ruchomego (druk nr 2/156). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie składników majątku ruchomego wykazanych w protokole  
nr 4/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. z przeprowadzonej oceny składników 
majątku ruchomego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego 
jednostki (druk nr 3/156). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, pozytywną opinią Naczelnika 
Wydziału „OR”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 
składników majątku ruchomego jednostki wykazanych w protokole – 
wniosku nr 9/2013 z dnia 10.06.2013 r. (sprzęt kuchenny), oraz telewizora 
„Neptun” 750 TK wykazanego w  protokole – wniosku nr 12/2013 z dnia 
10.06.2013 r. Zarząd, co do pozostałego sprzętu komputerowego 
wykazanego w protokołach – wnioskach nr 10 i 12/2013 z dnia  
10.06.2013 r. przed podjęciem decyzji, postanowił zobowiązać Referat „I” 
do zbadania losowo sprzętu komputerowego (szczególnie serweru 
Optimum), w tym sprawdzenia przez kogo zostały wydane ekspertyzy 
techniczne w tym zakresie. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na likwidację składników majątku 
ruchomego, tj. zniszczonych książek, wykazanych w protokołach – 
wnioskach nr 13, 14, 15, 16/2013 z dnia 10.06.2013 r. i przekazania  
ich na makulaturę. Natomiast Zarząd, w stosunku do książek o statusie 
wycofane, zaleca przeprowadzenie aukcji bądź przekazanie organizacjom 
wysyłającym książki do mniejszości narodowych za granicę bądź 
przekazanie do antykwariatów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”, 
Referatowi „I” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s wyrażenia 
zgody na udzielenie dotacji celowej dla Oddziału Powiatowego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie na cele 
publiczne związane z realizacją zadań jednostki (druk nr 4/156). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę udzielenie dotacji celowej  w kwocie  5 000,00 zł 
dla Oddziału Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu  
i wyposażenia, po wcześniejszym dokonaniu przez Radę Powiatu zmian  
w budżecie powiatu na ten cel. Dotacja będzie możliwa do zrealizowania  
do końca 2013 r., w związku z powyższym jednostka musiałaby przed 
otrzymaniem dotacji rozpocząć procedurę.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych i Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zlecenie robót 
remontowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 5/156). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych i Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy – firmę PW AB Grzegorz Biel z Gryfina na wykonanie prac 
remontowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie (przy ul. 
Sprzymierzonych 4  – zbycie tynków w piwnicy, usunięcie skutków wilgoci 
w pomieszczeniach archiwum Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 
oraz przy ul. 11 Listopada 16d  -  podłączenie pokoju nr 206 do kanału 
wentylacyjnego w korytarzu), z oferowaną ceną 7 434,38 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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6. 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. „Świadczenie usług 
obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego”(druk nr 6/156). 

 
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. „Świadczenie usług obsługi prawnej”  
dla Powiatu Gryfińskiego”. Warunkiem podpisania umowy będzie 
przedłożenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą 
niż 1 500 000,00 zł. 
 
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. „Świadczenie usług obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 540/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej” dla 
Powiatu Gryfińskiego”. 

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.272.23.2013.SD. 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Założenie inicjacyjnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz 
zobiektowanie budynków w bazie EGiB na terenie Miasta  
i Gminy Cedynia” (druk nr 7/156). 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina 
wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Założenie 
inicjacyjnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz zobiektowanie 
budynków w bazie EGiB na terenie Miasta i Gminy Cedynia”, z oferowaną 
ceną 115 620,00 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Geodetę Powiatowego  
do wskazania, na kolejnym posiedzeniu, propozycji wykorzystania 
pozostałej dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków oraz Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 8/156). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę  
3 000,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w rozdziale 85410 – Internaty                     
i bursy szkolne, z przeznaczeniem na zakup żywności. 

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

             
9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Geodeta Powiatowy – 

Grzegorz Downar. 
 

W związku z niewykorzystaniem w pełni dotacji celowej Wojewody 
Zachodniopomorskiego Geodeta Powiatowy poinformował Zarząd, że jest 
w trakcie występowania do wykonawców z zapytaniem o przeprowadzenie 
prac związanych z ujednoliceniem systemu odniesień przestrzennych  
w zakresie osnów wysokościowych dla Powiatu Gryfińskiego. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Geodeta Powiatowy –  
Grzegorz Downar. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 9/156). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów i wydatków powiatu o kwotę 1 200,00 zł, w związku 
z porozumieniem z Gminą Chojna w sprawie realizacji zajęć 
rewalidacyjnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

w/s zwiększenia planu finałowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 10/156). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków 
jednostki na 2013 r. o kwotę 10 029,60 zł, Zarząd rozpatrzył go negatywnie. 
Z analizy Zarządu wynika, że odprawa z tytułu przejścia na emeryturę 
może być wypłacona w ramach planu finansowego jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s 

zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 11/156). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu finansowego dochodów jednostki na 2013 r. w dziale 852 – Pomoc 
społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, § 0970 – Wpływy  
z różnych dochodów o kwotę 4 262,93 zł ( z tytułu odprowadzonych składek 
na ubezpieczenia społeczne do ZUS z lat ubiegłych wynikłych  
z nieprawidłowo złożonego oświadczenia przez pracownika oraz odsetek od 
zaległości) przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków 
jednostki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy 
społecznej, § 4260 – Zakup energii.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 12/156). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu finansowego dochodów jednostki na 2013 r. w dziale 852 – Pomoc 
społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, § 0970 – Wpływy  
z różnych dochodów o kwotę 1728,50 zł przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu finansowego wydatków jednostki w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, § 4300 – Zakup usług 
pozostałych.  

Powyższa kwota dotyczy kosztów pogrzebu mieszkanki pokrytych  
ze środków jednostki, i odprowadzenia zasiłku pogrzebowego wypłaconego 
przez ZUS na dochody powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s 

zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 13/156). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budżetu powiatu planu finansowego wydatków jednostki 
na 2013 r.  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy 
społecznej, § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 27 009,20 zł  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 14/156). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budżetu powiatu planu finansowego wydatków jednostki 
na 2013 r.  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy 
społecznej, § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 4 458,04 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 
r. (druk nr 15/156). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu finansowego dochodów jednostki na 2013 r. w dziale 852 – Pomoc 
społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, § 0970 – Wpływy  
z różnych dochodów o kwotę 600,00 zł (z tytuły darowizny na rehabilitację 
dla mieszkańca jednostki) przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
finansowego wydatków jednostki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 
85202 – Domy pomocy społecznej, § 4300 – Zakup usług pozostałych.  

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

 
17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 
16/156). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 
84 847,25 zł w rozdziale 85204 –Rodziny zastępcze, 85218 – Powiatowe centra 
pomocy rodzinie, 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, 85321 – Zespoły  
do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz w planie finansowym 
wydatków dotyczących projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego 
w powiecie gryfińskim”. 

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

 
18. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r. (druk nr 
17/156). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie transzy w listopadzie o kwotę 
2 500 000,00 zł, w grudniu o kwotę 1 560 338,60 zł przy jednoczesnym  
zmniejszeniu niewykorzystanych transz w okresie kwiecień – październik 
2013 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
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19. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2013 r. (druk nr 18/156). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dokonanie zamian  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. poprzez 
zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu o kwotę 28 217,58 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie – 15 000,00 zł  
i grudniu – 13 217,58 zł. 

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

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2013 r. (druk nr 19/156). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zamian  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. poprzez 
zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku o kwotę  
20 398,42 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie. 

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

 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s 

zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. 
(druk nr 20/156). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zamian w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. poprzez zwiększenie transzy  
w listopadzie o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym  zmniejszeniu 
transzy w grudniu.  

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

 
22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki  
na 2013 r. (druk nr 21/156). 
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Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zamian  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. poprzez 
zwiększenie transzy w listopadzie o kwotę 50 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w grudniu. 

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

 
23. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki  
na 2013 r. (druk nr 22/156). 
 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zamian  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. poprzez 
zmniejszenie niewykorzystanych transz w czerwcu, lipcu i wrześniu o kwotę 
338 613,73 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w listopadzie oraz 
grudniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
24. 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 23/156). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 541/2013 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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Przewodniczący Wojciech Konarski zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu  
do dnia 29 listopada 2013 r. do godz. 10.00. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyło 3 członków Zarządu. 

 
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 24/156). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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 542/2013 w sprawie 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”. 
 
26. 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 25/156). 
 

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. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 543/2013 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”. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Członek Zarządu –  

Roman Rataj. 
 

27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski – c.d. 
 
Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2013 r. 
- Zarząd zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
o przedłożenie informacji na temat trybu i terminu rozwiązania umowy z Główną Księgową 
jednostki. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 156/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 …………………………….. 


