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Protokół nr 7/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 stycznia 2015 r. w godz. od 800 do 1655  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. Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia 
zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej masą „na 
gorąco” przy użyciu recyklera z wycinaniem i bez wycinania, na drogach 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego  (druk nr 7a/7).  
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na 
podpisanie Porozumienia z Gminą Chojna w sprawie sposobu realizacji  
w 2015 r. inwestycji związanych z przebudową drogi, budową kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej oraz sieci oświetleniowej w ciągu ulicy Jagiellońskiej  
w Chojnie  (druk nr 7b/7). 

  Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 6/V/2015 z dnia 22 stycznia  2015 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

upoważnienia Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli 
(druk nr 1/7). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

  
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia 

Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli. 
 

 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 12/2015 w sprawie 
udzielenia upoważnienia Staroście Gryfińskiemu do składania 
oświadczeń woli. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zasad 

przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (druk nr 2/7).  
 

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

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania  
i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 13/2015 w sprawie zasad 
przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do uzyskania opinii 
prawnej tj. czy w przedmiotowej uchwale została zachowana równość 
podmiotów w dostępie do uzyskania środków publicznych. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wdrożenia zasad 

publikowania informacji od organizacji pozarządowych w serwisie 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/7).   
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wdrożenia zasad 

publikowania informacji od organizacji pozarządowych w serwisie 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wdrożenia zasad publikowania informacji od organizacji pozarządowych  
w serwisie Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 14/2015 w sprawie 
wdrożenia zasad publikowania informacji od organizacji 
pozarządowych w serwisie Powiatu Gryfińskiego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wdrożenia 

systemu corocznej oceny współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego (druk nr 4/7). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wdrożenia systemu 
corocznej oceny współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wdrożenia systemu corocznej oceny współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 15/2015 w sprawie 
wdrożenia systemu corocznej oceny współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
 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.   

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na zlecenie opracowania dokumentacji 
technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1441Z –  
ul. Jagiellońska w Chojnie o długości ok.110 mb. (druk nr 5/7). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Zakład Usług 
Technicznych „KOMPLET INWEST” Tomasz Granops ze Szczecina 



 4

opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej 
Nr 1441Z – ul. Jagiellońska w Chojnie o długości ok.110 mb., dla 
potrzeb zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie”, 
przy udziale środków NPPDL – Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój oraz Gminy Chojna, za kwotę 8 600,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania aktualizacji 
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, kosztorysu 
inwestorskiego, tabeli elementów rozliczeniowych w branży 
sanitarnej i drogowej, dla potrzeb przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy 
Jagiellońskiej w Chojnie”, realizowanego przy udziale środków 
NPPDL - Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój i Gminy 
Chojna (druk nr 6/7). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „Komplet 
Inwest” Tomasz Granops i Elżbieta Prażanowska-Nieboj S.J.  
z Gorzowa Wlkp. wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej, 
specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego, tabeli elementów 
rozliczeniowych w branży sanitarnej i drogowej, dla potrzeb przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie”, realizowanego przy 
udziale środków NPPDL - Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój i Gminy Chojna, za kwotę 7 380,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na utrzymanie czystości 
ulic powiatowych oraz wykaszanie terenów zielonych na terenie 
miasta Gryfino w okresie od dnia 01.02.015 r. do 31.01.2016 r. 
(druk nr 7/7). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr 1/ZD/2015 z Firmą Usługowo Handlową „ELWI” z Gryfina na 
utrzymanie czystości ulic powiatowych oraz wykaszanie terenów 
zielonych wchodzących w pas dróg powiatowych na trenie miasta 
Gryfino w okresie od dnia 01.02.015 r. do 31.01.2016 r., za kwotę 
53 038,80 zł brutto.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni 
bitumicznej masą „na gorąco” przy użyciu recyklera      
z wycinaniem i bez wycinania, na drogach powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego  (druk nr 7a/7). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie: 
- firmie MALDROBUD Sp. z o.o. z Myśliborza wykonania 

uzupełnienia ubytków w jezdni bitumicznej masą „na gorąco” bez 
wycinania przy użyciu recyklera na drogach powiatowych na terenie 
powiatu, wg wskazania w obrębie gmin: Chojna, Trzcińsko-Zdrój, 
Banie, Mieszkowice i Moryń, w ilości do 25 ton. Zamówienie obejmuje 
także: oczyszczenie, skropienie emulsją, wbudowanie i uszczelnienie 
krawędzi, do kwoty 19 987,50 zł brutto.  

 
- firmie P.H.U. REOZD Sp. z o.o. z Pyrzyc wykonania uzupełnienia 

ubytków w jezdni bitumicznej masą „na gorąco” przy użyciu recyklera      
na drogach powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego  
(wg wskazania), z wycinaniem i zagęszczeniem w ilości do 15 ton oraz 
bez wycinania w ilości do 10 ton. Zamówienie obejmuje także: cięcie 
krawędzi, oczyszczenie, skropienie emulsją, wbudowanie  
i uszczelnienie krawędzi, do kwoty 23 529,90 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia z Gminą Chojna 
w sprawie sposobu realizacji w 2015 r. inwestycji związanych  
z przebudową drogi, budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
oraz sieci oświetleniowej w ciągu ulicy Jagiellońskiej w Chojnie  
(druk nr 7b/7). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia z Gminą 
Chojna w sprawie sposobu realizacji w 2015 r. inwestycji związanych  
z przebudową drogi, budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz 
sieci oświetleniowej w ciągu ulicy Jagiellońskiej w Chojnie. Gmina 
Chojna zaproponowała realizację zadania własnego, tj. budowę kan. 
sanitarnej oraz sieci oświetleniowej, równocześnie z przebudową ulicy 
Jagiellońskiej. Uwzględniając wytyczne „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
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Rozwój”, ze środków którego realizowany będzie drogowy zakres 
inwestycji, strony uzgodniły treść porozumienia regulującego sposób 
wykonania obu zadań. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
10. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przedstawienia informacji  

w/s stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzeniu polityki 
finansowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk 
nr 8/7). 

 
 Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu w sprawie 
stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzeniu polityki finansowej  
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd Powiatu 
jednogłośnie zobowiązał Dyrektora jednostki do natychmiastowego 
wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników którzy: 
- dysponowali depozytami pensjonariuszy niezgodnie z obowiązującym 
regulaminem w tym zakresie, 
- korzystali z programu finansowo-księgowego Vulcan  
z wykorzystaniem hasła i loginu przypisanego dla głównego 
księgowego jednostki, 
- nieprawidłowo sporządzili sprawozdania budżetowe Rb- 27S,  
Rb- 28S i Rb- 23 za grudzień 2014 r. 
- dowody źródłowe ujmowali w systemie m.in. bez dokonania 
sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym 
bez wskazania sposobu ujęcia w księgach.  
 Zarząd zobowiązał Dyrektora w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
niniejszego pisma do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. 
 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli 
Panią Edytę Szturo do zapoznania się z przedmiotową informacją 
Skarbnika Powiatu wraz z wyjaśnieniami Dyrektora w tym zakresie  
i przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście 
ds. Kontroli oraz w zakresie wystosowania pisma do Dyrektora – BRZ. 
 
11. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  

z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od 
początku roku do dnia 31.12.2014 r. (druk nr 9/7). 
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Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd przyjął jednogłośnie 
sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres 
od początku roku do dnia 31.12.2014 r., które zostanie przedstawione 
radnym na kolejnej sesji Rady Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
O godz. 1130 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia III sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały 
wznowione o godz.1640. 
 
12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r. 
(druk nr 10/7). 

 
 Po zapoznaniu się w z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone w rozdziale 
85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 561,60 zł,  
z przeznaczeniem na opłatę składek za dwie uczennice ośrodka, 
jednocześnie zmniejsza się plan wydatków z tego tytułu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie (uczeń, za którego szkoła opłacała 
składki zrezygnował z nauki). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych na 
2015 r. (druk nr 11/7). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, zmniejsza się o 32 410,00 zł plan 
wydatków na zadania bieżące, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków na inwestycję „Modernizacja pracowni elektrycznej”. 

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

w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. 
(druk nr 12/7). 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy 
społecznej plan wydatków jednostki o 3 240,00 zł, z przeznaczeniem na 
wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 
2015 r. (druk nr 13/7). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
o 130 000,00 zł plan wydatków w § 4180-Równoważniki pieniężne  
i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu w § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. 

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

Czarnowie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2015 r. (druk nr 14/7). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe 
specjalne, zmniejsza się o 1 498,18 zł plan wydatków w § 4010-
Wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków w § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk  
nr 15/7). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 
 

 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 16/2015 w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok (druk nr 16/7). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami na 2015 rok. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami na 2015 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 17/2015 w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok  
i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do 
dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których  
są dysponentami na 2015 rok (druk nr 17/7). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok i upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2015 rok. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok i upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 
do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2015 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 18/2015 w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok  
i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 
2015 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk  
nr 18/7). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 19/2015 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Zarząd po zapoznaniu się z pismem z dnia 23 stycznia 2015 r. Organizacji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” działającej przy Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie dot.  funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie po objęciu stanowiska dyrektora przez Panią Magdalenę Budzisz, 
poprosił o złożenie uzupełniającej informacji czy Organizacja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność 80” wnosi, by przedmiotowe pismo zostało rozpatrzone w trybie  
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art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego jako skarga na dyrektora 
jednostki – nadzór „OR”. 

2. Zarząd zapoznał się ze skargą z dnia 22 stycznia 2015 r. na Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, która została przekazana do rozpatrzenia 
Radzie Powiatu – nadzór „BRZ”. 

3. Zarząd zapoznał się z opiniami komisji stałych Rady Powiatu do projektu budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. 

 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 7/V/2015. 
 
 
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 …………………………….. 


