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Protokół nr 14/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 23 marca w godz. od 1250 do 1300 oraz w dniu  
26 marca 2015 r. w godz. od 1000  do 1550 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, który w dniu 26 marca 
2015 r. został rozszerzony o następujące punkty: 

 Przyjęcie protokołu Nr 13/V/2015 z dnia 19 marca 2015 r. 
 Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie udziału przedsiębiorców z powiatu 
gryfińskiego uczestniczących w targach INKONTAKT 2015 w m. Schwedt 
(druk nr 4/14). 

 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
Nr 11/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie 
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w 2015 roku (druk nr 5/14). 

 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk nr 6/14). 

 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia ogłoszonego 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w 2015 roku (druk nr 7/14). 

 Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia: 

 trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
 wartości szacunkowej, 
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja 
dachu w budynku łącznika internatu i stołówki przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie” (druk nr 8/14). 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
w/s zwiększenia w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. (druk  
nr 9/14). 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. 
(druk nr 10/14). 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  
w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. 
(druk nr 11/14). 

 Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. (druk nr 12/14). 
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 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 13/14). 

 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 14/14). 

 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok 
(druk nr 15/14). 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok (druk  
nr 16/14). 

 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski  
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 13/V/2015 z dnia 19 marca  2015 r. został przyjęty jednogłośnie na 
posiedzeniu w dniu 26 marca (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
Na posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 r. 
 
1. 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 1/14). 

 
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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 41/2015 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”. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski zarządził przerwę w obradach  
do dnia 26 marca do godziny 1000. 
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Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z ubieganiem się o  dofinansowanie oraz realizacją projektu 
systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej I, Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (druk nr 2/14). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Główny Księgowy Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie -  Eliza Kamińska.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się  
o  dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1., 
poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
do którego wprowadzono poprawkę. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o  dofinansowanie oraz realizacją 
projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój wraz z poprawką? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 42/2015 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z ubieganiem się o  dofinansowanie oraz realizacją projektu 
systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, 
Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PUP  
w Gryfinie. 

 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora PUP w Gryfinie do 

wystąpienia o opinię prawną czy pełnomocnictwo dla dyrektora do 
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dokonywania czynności związanych z ubieganiem się  
o  dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej powinien udzielać 
Zarząd Powiatu czy Starosta Gryfiński. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Księgowy Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie -  Eliza Kamińska. 
 

W tym momencie na posiedzenie przybył Członek Zarządu – Henryk Kaczmar.  

   
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

dyrektora PCPR w Gryfinie do kontroli rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych funkcjonujących w Powiecie Gryfińskim (druk  
nr 3/14). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora 
PCPR w Gryfinie do kontroli rodzin zastępczych, rodzinnych domów 
dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących 
w Powiecie Gryfińskim. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia dyrektora PCPR w Gryfinie do kontroli rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w Powiecie 
Gryfińskim w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 43/2015 w sprawie 
upoważnienia dyrektora PCPR w Gryfinie do kontroli rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych funkcjonujących w Powiecie Gryfińskim. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie. 

 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do uwzględnienia 

sprawozdań z przeprowadzonych kontroli w sprawozdaniach rocznych  
z działalności PCPR w Gryfinie.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie udziału 
przedsiębiorców z powiatu gryfińskiego uczestniczących w targach 
INKONTAKT 2015 w m. Schwedt (druk nr 4/14). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł 

Różnych i Przedsiębiorców  – Piotr Podleśny.  
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd jednogłośnie: 

 wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł udziału 
przedsiębiorców z powiatu gryfińskiego w targach 
INKONTAKT 2015 w m. Schwedt oraz na podpisanie  
z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie 
umowy nr 2/EK/15 o współpracy związanej z promocją powiatu 
gryfińskiego, 

 zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” do przygotowania 
wniosków, które stanowiłyby wystąpienie do Cechu Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie dotyczące przyszłej  
wzajemnej współpracy w zakresie promocji powiatu 
gryfińskiego.   

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił - Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł 

Różnych i Przedsiębiorców – Piotr Podleśny. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
Nr 11/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 stycznia 2015 r. 
w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych w 2015 roku (druk nr 5/14). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 11/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 stycznia 2015 r.  
w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych w 2015 roku. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 11/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 stycznia  
2015 r. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w 2015 roku w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 44/2015 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 11/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 stycznia 
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2015 r. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2015 roku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie (druk nr 6/14). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie. 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 45/2015 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie (dot. projektu pn. „Od praktyki do 
pracy 2” w ramach programu Erasmus+). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku (druk nr 7/14). 

 
Po zapoznaniu się z protokołami z prac komisji konkursowej, 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 46/2015 w sprawie 
rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku 
(łączna kwota udzielonych dotacji  - 50 789,00 zł). 
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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.   

 

8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
 trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
 wartości szacunkowej, 
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Termomodernizacja dachu w budynku łącznika 
internatu i stołówki przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk  
nr 8/14). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Termomodernizacja dachu 
w budynku łącznika internatu i stołówki przy ZSP Nr 2 w Gryfinie”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja dachu w budynku łącznika internatu  
i stołówki przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 47/2015 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja dachu 
w budynku łącznika internatu i stołówki przy ZSP Nr 2 w Gryfinie”. 

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.272.02.2015.SD 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 9/14). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
 z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki                   
o 6 196,41 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 10/14). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę w marcu o 80 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu  
transzy w listopadzie o 60 000,00 zł i w grudniu o 20 000,00 zł.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2015 r. (druk nr 11/14). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę 
w marcu o 112 000,00 zł (zabezpieczenie środków na zakup oleju 
opałowego i na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), 
przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w lutym  
o 40 000,00 zł oraz zmniejszenie transzy w kwietniu o 72 000,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zatwierdzenia bilansu z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień  
31.12.2014 r. (druk nr 12/14). 
 
Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd zatwierdził bilans  

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzony na dzień 
31.12.2014 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
13. 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 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk  
nr 13/14). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 48/2015 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”. 
 

14. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 
rok (druk nr 16/14). 

 
Zarząd zapoznał się oraz omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok. 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok?  

Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2014 rok, które zgodnie z obowiązkiem ustawowym 
zostanie przesłane Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Szczecinie. 

 
O godz. 1315 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia V sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały  
wznowione o godz.1530. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r.  
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w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2015 rok (druk nr 14/14). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 49/2015 w sprawie 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”. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok (druk nr 15/14). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 50/2015 w sprawie zmiany 
uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 
r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok. 

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

- Zarząd zapoznał się z pismem, znak: RDFP.143.14.RIO.B, postanowieniem Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych  z dnia 6 marca 2015 r. o odmowie wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(dot. Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie).   
 
Członek Zarządu Tomasz Siergiej złożył wniosek, aby Zarząd rozpatrzył wniosek 
dotyczący dofinansowania wyżywienia uczestników WTZ w Goszkowie pochodzących 
z terenu Gminy Cedynia, po jego złożeniu przez Burmistrz Gminy Cedynia Panią 
Gabrielę Kotowicz. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 14/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 …………………………….. 


