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  Protokół nr 157/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 05 grudnia 2013 r. w godz. od 810 do 1000 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  zmieniony, dodano: 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz Geodety Powiatowego w/s ponownego wyboru Wykonawcy 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Założenie inicjacyjnej bazy 
GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz zobiektowanie budynków w bazie EGiB  
na terenie Miasta i Gminy Cedynia” (druk nr 8a/157) (porządek obrad - zał. nr 2). 

3.    Protokół Nr 156/IV/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. wniosku Prezesa Zarządu Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w/s wyrażenia zgody na poddzierżawę 
pomieszczenia przez Spółkę na rzecz firmy „Paramedic 24” (druk  
nr 1/157). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na poddzierżawienie przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. 
pomieszczenia przy ul. Niepodległości 39, na rzecz firmy „Paramedic 24”. 
Poddzierżawa przedmiotowego pomieszczenia jest niezbędna  
do zabezpieczenia transportu medycznego na rzecz pacjentów szpitala. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s wyrażenia zgody na zakup materiałów promocyjnych (druk  
nr 2/157). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wyrażenia zgody na zakup materiałów promocyjnych, Zarząd 
postanowił rozpatrzyć go w późniejszym terminie, po przedstawieniu przez 
Wydział katalogu dostępnych na rynku produktów - propozycji gadżetów 
promuj ących powiat. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie z Gminą Chojna umowy  
dot. realizacji w drodze współdziałania zadania publicznego 
polegającego na prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych (druk nr 3/157). 

 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na realizowanie z Gminą Chojna  
w drodze współdziałania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 
zajęć rewalidacyjnych – stymulacji polisensorycznej z wykorzystaniem 
metody wielozmysłowej Poranny krąg dla ucznia Szkoły Podstawowej  
w Grzybnie i podpisał umowę nr 2/ASiIS/2013 w tym zakresie. Gmina 
Chojna, na zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Chojnie, przekaże dotację w wysokości 277,00 zł  
w terminie od 6 do 20 grudnia br. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora jednostki do dokonania 
wyliczeń wynikających z realizacji zapisów § 2 ww. umowy (czy zgodnie  
z przepisami są to tylko koszty związane z opłaceniem nauczyciela,  
czy wchodzą w to koszty pośrednie) i przedłożenia ich na kolejne 
posiedzenie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi SOSW w Chojnie. 
 

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

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s przystąpienia do akcji ekologicznej dot. ochrony 
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powietrza, promowania działań zmierzających do ograniczania spalania 
odpadów w piecach, paleniskach domowych (druk nr 4/157). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w sprawie przystąpienia do akcji ekologicznej dot. ochrony 
powietrza, promowania działań zmierzających do ograniczania spalania 
odpadów w piecach, paleniskach domowych, Zarząd jednogłośnie 
postanowił rozpatrzyć go w późniejszym terminie, po złożeniu innych 
propozycji od Wydziału „OŚ”, ni ż zakupienie materiałów promujących 
akcję. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ” i „EK”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wykonania konserwacji rowów Skarbu Państwa oraz 
związanych z nimi rurociągów drenarskich zlokalizowanych w obrębie 
Baniewice, gmina Banie, ze środków pozostałych na zadaniu 
„Konserwacja rowów szczegółowych Skarbu Państwa w gminie 
Cedynia, obręb Łukowice i Orzechów” (druk nr 5/157). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie – Usługi 
Melioracyjne s.c. K. Wielkopolski Z. Sędłak z Gryfina wykonania 
konserwacji odcinka rowów Skarbów Państwa oraz związanych z nimi 
ruroci ągów drenarskich zlokalizowanych na działkach nr 329, 384, 391  
i 376 w obrębie Baniewice, gm. Banie o łącznej długości ok. 850 m rowów  
i 70 m. rurociągów drenarskich, za kwotę 12 650,00 zł brutto pochodząca  
z pozostałej wysokość dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego 
przyznanej na realizację zadania pn. „Konserwacja rowów szczegółowych 
Skarbu Państwa w gminie Cedynia, obręb Łukowice i Orzechów”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 

 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa pod znakiem: OŚ.6331.17.2012/2013.BG. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
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w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zaprojektowanie  
i wykonanie modernizacji przyłącza c.o. i c.w.u. w budynku w Nowym 
Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS” (druk nr 6/157). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków oraz Zastępca 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – 
ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniewski i spółka ze Szczecina wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zaprojektowanie  
i wykonanie modernizacji przyłącza c.o. i c.w.u. w budynku w Nowym 
Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS”, z oferowaną kwotą 122 385,00 zł 
brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „O Ś”.  
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.16.2013.AM. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn. „Roboty uzupełniające – 
Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne – 
roboty elektryczne” dotychczasowemu Wykonawcy oraz zatwierdzenia 
protokołu konieczności i kosztorysów na ww. roboty dodatkowe  (druk 
nr 7/157). 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie, 
dotychczasowemu Wykonawcy – firmie INTERBAU Sp. z o.o. z Gryfina, 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn. „Roboty 
uzupełniające – Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby 
edukacyjne – roboty elektryczne” oraz zatwierdzenie protokołu 
konieczności i kosztorysów na ww. roboty dodatkowe, za kwotę 47 990,10 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.272.25.2013.SD. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy  
na zadanie pn.    „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie  
na potrzeby edukacyjne” (druk nr 8/157). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie  
do umowy Nr 25/RI/13 z dnia 19.08.2013 r. zapisu dot. płatności 80% 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zadania  
pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne”  
w roku bieżącym, w związku z przesunięciem terminu wykonania 
zamówienia do 19.01.2014 r. i podpisał Aneks nr 3 w tym zakresie.  

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.272.11.2013.SD. 
 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych oraz Geodety Powiatowego w/s ponownego 
wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadania pn. „Założenie inicjacyjnej bazy GESUT, 
założenie bazy BDOT500 oraz zobiektowanie budynków    w bazie EGiB 
na terenie Miasta i Gminy Cedynia” (druk nr 8a/157). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Geodety Powiatowego, 
Zarząd jednogłośnie ponownie dokonał wyboru Wykonawcy - firmę 
GEOMAR S.A. ze Szczecina wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadania pn. „Założenie inicjacyjnej bazy GESUT, 
założenie bazy BDOT500 oraz zobiektowanie budynków w bazie EGiB  
na terenie Miasta i Gminy Cedynia”, za kwotę 122 877,00 zł brutto,  
w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy na ww. zadanie Wykonawcy 
(GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina) wybranego na posiedzeniu Zarządu  
w dniu 28 listopada br.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i Geodecie 
Powiatowemu. 
 

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. 
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Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.21.2013.SD. 
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s zlecenia wykonania robót drogowych związanych z poprawą 
systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze – Jelenin 
w m. Godków Osiedle (druk nr 9/157). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 
firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Morynia wykonania 
robót drogowych związanych z poprawą systemu odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze – Jelenin w m. Godków Osiedle, za 
kwotę 11 562,00 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „O Ś” 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: ZD.7134.2.74.2013.MI. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozpatrzenia 

wniosku Gminy Chojna w sprawie przedłużenia terminu przekazania 
dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Jagiellońskiej  
i Słowiańskiej w Chojnie” (druk nr 10/157). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie Gminie Chojna terminu 
przekazania dotacji na realizację zadnia pn. „Przebudowa ulic 
Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie” nie później niż do 19.12.2013 r.  
i podpisał Aneks Nr 1 do umowy z dnia 28.03.2013 r . w przedmiotowej 
sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: ZD.7134.3.34.2012/2013.AD. 
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12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd rozpatrzył apel mieszkańców Witnicy dot. budowy ciągu pieszo – 
rowerowego relacji Witnica – Witnica PKP oraz udzielił odpowiedzi 
do Radnych Rady Miejskiej w Moryniu w przedmiotowej sprawie. 

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski o godzinie 9.20 ogłosił 10 minutową 
przerwę w obradach. 
 
13. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany planu 

finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Referatu 
„I” (druk nr 11/157).  

 
Na wniosek Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 
2 000,00 zł, z przeznaczeniem na odnowienie licencji na programy użytkowe 
wykorzystywane  w urzędzie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Referatowi „I”. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 12/157). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków 
jednostki na 2013 r. o kwotę 5 559,00 zł, Zarząd rozpatrzył go negatywnie. 
Z analizy Zarządu wynika, że nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy 
zawodowej pracownika administracji może być wypłacona w ramach planu 
finansowego jednostki. 

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

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. 
(druk nr 13/157). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 
wydatków jednostki o kwotę 271,00 zł w dziale 80146 - Dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
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wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801 - Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność. 

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

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 14/157). 

 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków jednostki w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, zgodnie z którym zmniejsza się o kwotę 250,00 zł 
plan finansowy wydatków na zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu finansowego wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,  
z przeznaczeniem na zapłatę za wycinkę drzewostanu parku szkolnego. 

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

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 15/157). 
 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  zmniejszenie planu 
finansowego wydatków jednostki o kwotę 2,30 zł w dziale 801-Oświata  
i wychowanie (są to niewykorzystane środki przyznane na nagrody z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej). 

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

 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków projektu „Nasze kompetencje 
– Nasza przyszłość” w ramach POKL współfinansowanego ze środków 
EFS na 2013 r. (druk nr 16/157). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian o kwotę 
962,63 zł w planie finansowym wydatków jednostki na realizację projektu 
„Nasze kompetencje - Nasza przyszłość” w ramach POKL 
współfinansowanego ze środków EFS na 2013 r. 

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

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 17/157). 

 
 Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków jednostki w rozdziale 85202-Domy pomocy 
społecznej, zgodnie z którym zmniejsza się o kwotę 25 072,00 zł plan 
finansowy wydatków na wynagrodzenia i pochodne, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na zakup energii i żywności. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
20. 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 18/157). 
 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 544/2013 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”. 
 

21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski  – c.d. 
 

- Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie na temat trybu i terminu rozwiązania umowy z Główną Księgową jednostki; 
 - Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
dot. demontażu płytek PCV z podłogi balkonu sali gimnastycznej w jednostce. 
 



 10

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 157/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 …………………………….. 


