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    Protokół nr 179/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 15 maja 2014 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 178/IV/2014 z dnia 8 maja 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Roman Rataj. 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. umowy przyłączenia budynku Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie  
do sieci ciepłowniczej, umowy sprzedaży ciepła na podstawie której ciepło 
będzie dostarczane do ww. budynku oraz wyrażenia zgody  
na dysponowanie nieruchomością w celu przeprowadzenia ww. inwestycji 
(druk nr 1/179). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  zawarcie 
przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie umowy 
przyłączenia budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Nowym 
Czarnowie do sieci ciepłowniczej oraz umowy sprzedaży ciepła  
na podstawie której ciepło będzie dostarczane do ww. budynku. Ponadto 
Zarząd wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
w przedmiocie przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie (druk nr 2/179). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie . 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 611/2014 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie (do zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie projektu  
pt. „Od praktyki do pracy” w ramach programu Erasmu s+, KA1 – 
mobilność edukacyjna”). 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015 szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat Gryfiński (druk nr 3/179). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach posiedzenia 

Zarządu, które trwało od godz. 9.00 do godz. 10.00. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Jan Gładkow. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy 

organizacji na rok szkolny 2014/2015 szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat Gryfiński i wprowadził do niego zmiany. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015 szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat Gryfiński wraz ze zmianami? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 612/2014 w sprawie 
zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015 szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany nazwy 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 4/179). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s  dofinansowania Mistrzostw Szkół Podstawowych Powiatu Gryfi ńskiego 
(druk nr 5/179). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Zarządu Uczniowskiego Klubu Pływackiego „MARLIN”  
z Gryfina, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 
500,00 zł zakupu medali i pucharów dla najlepszych zawodników oraz 
drużyn w zawodach pływackich „Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
Powiatu Gryfińskiego”, zaplanowanych na 27 maja br. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s  dofinansowania organizacji imprezy „Neptunalia” (druk nr 6/179).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500,00 zł 
organizacji imprezy integracyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych 
„Neptunalia”, tj. wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na 
zabezpieczenie imprezy w dostęp do energii elektrycznej (podłączenie  
do sieci energetycznej).   

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. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażania 
zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji 
w 2014 roku robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy 
Moryń (druk nr 7/179). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 
Arkadiusz Durma.  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na realizację z Gminą Moryń robót drogowych 
w ciągu następujących dróg powiatowych: 

• Nr 1398Z Przyjezierze – Jelenin w m. Przyjezierze (budowa 
chodnika) za szacunkową kwotę 23 000,00 zł; 

• Nr 1400Z Stare Objezierze – Nowe Objezierze (budowa chodnika)  
za szacunkową kwotę 57 000,00 zł; 

• Nr 1412Z Witnica – Wisław (nakładka bitumiczna o dł. ok. 300mb)  
za szacunkową kwotę 120 000,00 zł i podpisał umowę w tym zakresie. 

Powiat zobowiązuje się przeznaczyć na realizację ww. zadań kwotę  
w wysokości do 110 850,00 zł brutto stanowiącą wydatek o charakterze 
majątkowym, a Gmina zobowiązała się przeznaczyć dotację w wysokości  
do 89 150,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. zlecenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego nad 
inwestycją pn. „Modernizacja kotłowni i montaż kolektorów słonecznych  
w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” (druk nr 8/179). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu 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 zlecił firmie – 
ANKRYS Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Krzysztof Gojżewski  
ze Szczecina sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji  
pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” od dnia zawarcia 
umowy do dnia zakończenia robót i odbioru końcowego zadania 
potwierdzonego protokołem odbioru robót bez usterek, za kwotę 861,00 zł 
brutto b ędącą wynagrodzeniem ryczałtowym za jednorazowy pobyt 
inspektora na budowie (minimum dwa pobyty Wykonawcy w ciągu 
miesiąca udokumentowane wpisem do budowy dziennika). 

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.251.5.2014.SD. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak – Saków. 

 
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy o wsparcie realizacji 
zadania pn. „Nasza szansa na lepsze życie – gabinet logopedyczno – 
rehabilitacyjny „Motylek” zawartej pomi ędzy Powiatem Gryfińskim  
a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie (druk nr 9/179). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. konieczności doprecyzowania zapisów umowy  
nr PCPR/MJ/0016/2014 z dnia 30.04.2014 r. o wsparcie  realizacji zadania 
pn. „Nasza szansa na lepsze życie – gabinet logopedyczno – rehabilitacyjny 
„Motylek” zawartej pomi ędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem 
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do ww. umowy 
zmieniającego treść paragrafu 3 ust. 3 i 4 (zleceniobiorca zobowiązuje się  
do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych  
w kwocie  3 245,44 zł, pozostała kwota – 1 404,00 zł będzie rozliczana jako 
wkład własny – osobowy – praca wolontariuszy. Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi sumę kwot dotacji finansowych własnych oraz wkładu 
osobowego  - 43 569,44 zł). 

Nadzór nad realizacją  powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014 r. (druk nr 
10/179). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014 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 2014 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi  
w 2014 r.  

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

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 11/179).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 
84 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 –
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz  o kwotę 21 800,00 zł w dziale 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 – Dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału 
„ZD”  (druk nr 12/179).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego wydatków  
w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na zadania: 
- dotacje celowe dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg 
powiatowych na terenie gmin o kwotę 35 000,00 zł, 
- przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie o kwotę 35 850,00 zł. 
Jednocześnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków  
na zadanie inwestycyjne „Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg 
powiatowych, w tym także dokumentacja techniczna” o kwotę 120 000,00 zł 
(w tym 49 150,00 zł finansowane dotacją celową z Gminy Moryń). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki na 2014 r.  (druk  
nr 13/179). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na dokonanie zmian w planie finansowym dochodów jednostki. Zwiększa 
się plan dochodów o kwotę 260,00 zł w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe  
i o 105,00 zł w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne, w § 0920 - 
Pozostałe odsetki, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów 
o 360,00 zł w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, w § 0830 - Wpływy   
z usług. 

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

 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk  
nr 14/179). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków jednostki o kwotę 43 708,06 zł w dziale 853-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wkład własny do projektu 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfi ńskim”), przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków w dziale 852-
Pomoc społeczna.  

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

 
15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie  
w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk  
nr 15/179). 

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 
finansowym wydatków na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie 
rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli  
w powiecie gryfińskim”. Zwi ększa się plan finansowy wydatków o kwotę 
4 966,44 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków 
na zakup usług pozostałych. 

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

 
16. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie  
w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych na 2014 r. (druk  
nr 16/179). 
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Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie 
niewykorzystanej transzy w marcu o kwotę 420 262,94 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu transz w maju o kwotę 36 974,54 zł, w czerwcu  
o kwotę 40 000,00 zł, w lipcu o kwotę 117 800,00 zł, sierpniu o kwotę 
40 000,00 zł,  we wrześniu o kwotę 117 800,00 zł oraz w październiku  
o kwotę 67 688,40 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk  
nr 17/179). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy celowej 
budżetu powiatu planu finansowego wydatków w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne, paragrafie 4010 – 
Wynagrodzenia osobowe o kwotę 19 947,37 zł z przeznaczeniem  
na wypłacenie nagrody jubileuszowej. 

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

 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. 
(druk nr 18/179). 
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie transzy w listopadzie  
o kwotę 26 483,00 zł oraz w grudniu o kwotę 26 484,73 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu transzy w maju o kwotę 52 967,73 zł.  

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

 
19. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
 na 2014 r. (druk nr 19/179 i druk nr 20/179). 

Na wnioski Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej budżetu powiatu planu finansowego wydatków jednostki  
na dokonanie od 1 czerwca br. regulacji płacowych pracowników 
administracji i obsługi. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”    
i Dyrektorowi jednostki. 
 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 
powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej 
Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk nr 21/179).  
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015 szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 613/2014 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2014 rok (druk nr 22/179). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2014 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „FK”. 
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22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2014–2039 (druk nr 23/179). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014–2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014–2039 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014–2039. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
z dnia 6 maja br. dot. złożenia wniosku aplikacyjnego na realizację projektu pn. „Health 
education for life” w ramach programu Erasmus +, KA2 – współpraca na rzecz innowacji  
i wymiany dobrych praktyk; 
- Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
z dnia 6 maja br. dot. złożenia wniosku aplikacyjnego na realizację projektu „Od praktyki do 
pracy” w ramach programu Erasmus+; 
- Zarząd zapoznał się z oświadczeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie z dnia 6 maja br. dot. ponoszonej odpowiedzialności za prawidłową realizację 
projektu „Od praktyki do pracy” w ramach programu Erasmus+; 
- Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych   
w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzaty Szewczuk znak: 
21/2014/SZMS z dnia 12 kwietnia br. (data wpływu 12 maja br.)  ws. wszczętych pracach 
remontowych na terenie budynku szpitala; 
- Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem znak: NK.3.4131.149.2014.SA 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. 
uchwały Nr XXXIV/255/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 
przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 
położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2014.  
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 179/IV/2014. 
 
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 …………………………….. 


