
 1

Protokół nr 1/V/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 4 grudnia 2014 r. w godz. od 810 do 930  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 Wojciech 

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

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

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s zwiększenia dochodów budżetu powiatu na 2014 r. (druk  
nr 1/1). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się dochody 
budżetu powiatu o kwotę 12 000,00 zł w związku z otrzymaniem 
dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej za trzy pojazdy wycofane z eksploatacji, które zostały 
przekazane przez powiat do stacji demontażu pojazdów. Powiat  
w trybie art. 130a ust.10 ustawy Prawo o ruchu drogowym stał się 
właścicielem przedmiotowych pojazdów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „FK”  
i „KM”. 
  
2. Wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu  

w/s przesunięcia środków finansowych w planie wydatków oraz 
zwiększenie budżetu BRZ na 2014 r. (druk nr 2/1). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Biura Obsługi 

Rady i Zarządu, zgodnie z którym zwiększa się o 18 000,00 zł plan 
wydatków na wypłatę diet dla radnych, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu § 4300-Zakup usług pozostałych o 1 000,00 zł i rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu o 17 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Kierownikowi „BRZ”. 

 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2014 r. (druk nr 3/1). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zwiększenie planu wydatków jednostki o 41 005,85 zł na działalność 
bieżącą. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
4. 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 4/1). 

 
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. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 1/2014 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”. 
 
5. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 1/V/2014. 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 
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