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Protokół nr 190/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 31 lipca 2014 r. w godz. od 1200 do 1300  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 – Wicestarosta Jerzy 

Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Członek Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag 
(porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 189/IV/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s rozpatr zenia ofert 

i podpisania umowy na „Dostawę kserokopiarek” (druk nr 1/190). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu 
Informatyki – Waldemar Trzeciak. 

 
Na wniosek Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę HiCopy  
ze Szczecina, wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup, 
dostawę wraz z montażem kserokopiarki DEVELOP ineo 224e,  
za kwotę 8 081,10 zł brutto i podpisał umowę nr I/03/2014 w tym 
zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi 
Informatyki. 

 
2. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s rozpatr zenia 

oferty i podpisania umowy na „Wznowienie dostępów do Lex dla 
Samorządu Terytorialnego, Navigator Postępowanie 
Administracyjne, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Silver”(druk nr 2/190).  

 
Na wniosek Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd pozytywnie 

rozpatrzył ofertę Wykonawcy – firmy Wolters Kluwer S.A.  
z Warszawy, wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zadanie  
pn. „Wznowienie dostępów do Lex dla Samorządu Terytorialnego, 
Navigator Postępowanie Administracyjne, Serwis Prawa Pracy  
i Ubezpieczeń Społecznych Silver”, za kwotę 18 582,84 zł brutto 
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rocznie i wyraził zgodę na podpisanie umowy na okres 3 lat  
w przedmiotowej sprawie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi 
Informatyki. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki 
– Waldemar Trzeciak. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s uzgodnienia projektu gazociągu 
średniego ciśnienia z przyłączami gazu (druk nr 3/190). 

 
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 dot. wniosku Pracowni Projektowo-
Usługowej Halina Nowak z Jenina, gm. Bogdaniec, Zarząd 
jednogłośnie uzgodnił projekt gazociągu średniego ciśnienia  
z przyłączami gazu działek: 

• nr 272 w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu 
Gryfi ńskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,  

• nr 340/5 w obrębie nr 3 miasta Chojna, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie , 

•  nr 142/1 w obrębie nr 2 miasta Chojna będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
Członek Jan Podleśny zawnioskował o zabezpieczenie w przyszłorocznym 
budżecie powiatu środków na modernizację budynku warsztatów przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego – gminy: Moryń, Mieszkowice i Cedynia” (druk nr 
4/190). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – MALDROBUD Spółka  
z o.o. Sp.K. z Myśliborza, wyłonionego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu niegraniczonego na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni 
odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego” 
(poszerzenie drogi, wzmocnienie konstrukcji na poszerzeniu, ułożenie 
warstwy wyrównawczej i ścieralnej, ścinki poboczy oraz plantowanie  
i uzupełnienie poboczy), z kwotą 521 952,78 zł brutto, tj.: 

• droga powiatowa Nr 1412Z w m. Witnica o dł. 310 m.b.,  
za kwotę 138 901,69 zł brutto, 

• droga powiatowa Nr 1418Z w m. Rogaczewo o dł. 320 m.b.,  
za kwotę, 149 252,38 zł brutto, 

• droga powiatowa Nr 1430Z na odcinku od drogi wojewódzkiej 
nr 124 w kierunku m. Niesułów o dł. 750 m.b., za kwotę 
233 798,71 zł brutto. 

Powiat na realizację inwestycji zabezpieczył środki w wysokości 
424 833,08 zł, pozostała część będzie współfinansowana na mocy 
zawartych umów o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu 
Gryfi ńskiego z Gminą Mieszkowice w wysokości 47 969,70 zł oraz 
Gminą Moryń w wysokości 49 150,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.18.2014.MI. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyboru 

oferty na wykonanie „Przebudowy i modernizacji nawierzchni 
drogi powiatowej Nr 1351Z dla poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników drogi przy ulicy Pyrzyckiej w Gardnie gmina 
Gryfino” (druk nr 5/190).  
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę Usługi Budowlane 
Jan Ambroziak z Gardna, wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351Z dla poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników drogi przy ulicy Pyrzyckiej w Gardnie gmina Gryfino”, 
z kwotą 66 200,00 zł brutto i podpisał umowę nr 27/ZD/2014 w tym 
zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.20.2014.MI. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania  „Przebudowy chodnika 
przy drodze powiatowej Nr 1520Z – ulica Kościuszki w 
Trzcińsku-Zdroju o powierzchni do 190 m2 w celu poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników drogi” (druk nr 6/190).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Spółdzielni Usług Rolnych 
„ROL-BUD” z Trzci ńska-Zdrój wykonania przebudowy chodnika 
przy drodze powiatowej Nr 1520Z – ulica Kościuszki w Trzcińsku-
Zdroju o powierzchni do 190 m2 w celu poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników drogi”, za kwot ę 19 993,65 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.7134.2.36.2014.MI. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

podpisania Aneksu do Porozumienia zawartego z Gminą 
Trzcińsko-Zdrój w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój (druk nr 7/190). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie podpisał Aneks Nr 1 do Porozumienia Nr 1/P/ZD/2014 
zawartego z Gminą Trzcińsko-Zdrój w dniu 3 kwietnia br. w sprawie 
powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta 
Trzcińsko-Zdrój, w związku z ustaleniami stron o obniżeniu 
przekazywanej przez Zarząd kwoty dotacji celowej na realizację 
zadań, z kwoty 32 850,00 zł na 22 850,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s przesunięcia terminu wykonania umowy na opracowanie  
w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla powiatu gryfińskiego 
(druk nr 8/190). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie firmie BLUE 
OCEAN Business Consulting Sp. z o.o. z Warszawy terminu 
wykonania umowy na „Opracowanie w formie tekstowej i graficznej 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  
dla powiatu gryfińskiego” w zakresie wykonania etapu IV – 
końcowego, do dnia 30 listopada br. i podpisał Aneks Nr 4 do umowy 
12/RI/13 zawartej w dniu 17 maja 2013 r. w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.03.2013.SD. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki    pn. „Roboty 
dodatkowe - Modernizacja III piętra budynku internatu przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk   
nr 9/190). 

 
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, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 
konieczności Nr 1 do umowy Nr 11/RI/14 zawartej  
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym AB Grzegorz Biel z Gryfina  
w dniu 9 czerwca br. w sprawie realizacji zamówienia publicznego 
udzielonego w trybie z wolnej ręki na zadanie „Roboty dodatkowe - 
Modernizacja III pi ętra budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”, na podstawie którego został 
zmniejszony o kwotę 4 876,21 zł brutto i zmieniony zakres prac ujętych 
w ww. umowie podstawowej. 

W związku z powyższym Zarząd jednocześnie wyraził zgodę  
na podpisanie Aneksu Nr 1 do ww. umowy zmniejszającego wartość 
zamówienia podstawowego do kwoty 292 871,84 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.8.2014.SD. 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. wyboru oferty na „Dostawę wraz z montażem 
mebli mieszkalnych oraz zaplecza kuchennego” (druk nr 10/190). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy – firmę PATMAR Wojciech Marciniak ze Szczecina 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na zadanie pn. Dostawa wraz z montażem mebli mieszkalnych oraz 
zaplecza kuchennego w internacie przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, z kwotą 45 214,80 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.251.16.2014.SD. 

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

 
11. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  

z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 30.06.2014 r. (druk nr 11/190). 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych umorzeń 

wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia  
30.06.2014 r., które zostanie przedstawione radnym na najbliższej sesji 
Rady Powiatu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
- Wydziału „ZD” (druk nr 12/190).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym wyraził zgodę na dokonanie 
zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „ZD” mi ędzy paragrafami w rozdziale 60014 – 
Drogi publiczne powiatowe. Zmniejsza się o kwotę 135 000,00 zł plan 
wydatków na zakup usług remontowych przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na inwestycję „Roboty drogowe  
na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice”. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału 
„ZD” w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 139 621,31 zł 
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(finansowane dotacją Gminy Mieszkowice) na zadanie „Roboty 
drogowe na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice”. 

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

zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2014 
roku (druk nr 13/190). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zgodnie z którym 
zmniejsza się niewykorzystane transze w marcu o 50 470,98 zł,  
w kwietniu o 7 786,32 zł, w maju o 47 156,15 zł, w czerwcu  
o 55 921,18 zł i w lipcu o 67 015,06 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
transz od sierpnia do listopada po 20 000,00 zł i w grudniu  
o 148 349,69 zł. 

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

 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie dochodów budżetowych 
jednostki na 2014 rok (druk nr 14/190). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów jednostki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych o kwotę 88,00 zł, w związku ze sprzedażą 
zbiorów bibliotecznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §0750 – Dochody z najmu  
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 

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

 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
jednostki na 2014 rok (druk nr 15/190). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801 – Oświata  
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i wychowanie, plan wydatków jednostki o kwotę 12 946,36 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych. 

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

 
16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 rok (druk nr 16/190). 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków jednostki na zadania zlecone:  
w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze (działanie 13.4.2.2.  
W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 
zastępczej) o 32 273,00 zł, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 5 000,00 zł i w rozdziale 85321 
– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 990,61 zł. 

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

 
17. 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 17/190). 

 
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 Gryfińskiego na 2014 rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie 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  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 645/2014 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 zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
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18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk nr 18/190).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 646/2014 w sprawie zmiany 
uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się informacją Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu dot. 
zestawienia wniosków finansowych składanych przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie, w okresie od 1 stycznia do 24 lipca 2014 r., 
- Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dot. procedury dozorowania obiektów szkolnych 
jednostki. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 190/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 …………………………….. 


