
Protokół nr 19/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w godz. od 1100  do 1630  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).

3. Protokół  Nr  18/V/2015  z  dnia  22  kwietnia   2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia
oceny zasobów pomocy społecznej  w Powiecie  Gryfińskim za rok
2014 (druk nr 1/19).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  przyjęcia  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  w  Powiecie
Gryfińskim za rok 2014 i zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do
jego uzupełnienia.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2014
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  przyjęcia  oceny  zasobów pomocy  społecznej  
w Powiecie Gryfińskim za rok 2014, który zgodnie z art. 16 a ust. 4
Ustawy  o  pomocy  społecznej,  zostanie  przekazany  radnym  na
dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

Nadzór nad realizacją  zadania powierza się  Dyrektorowi  PCPR  
w Gryfinie (w zakresie przekazania projektu radnym „BRZ”).

2. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie dot. podpisania umowy z Polskim Stowarzyszeniem na
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Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym Koło  w Gryfinie  oraz
Stowarzyszeniem  na  Rzecz  Osób  Niepełnoprawnych  „Promyk”  
w Goszkowie w/s dofinansowania kosztów działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej (druk nr 2/19).

Po zapoznaniu się  z wnioskiem  Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryfinie,  Zarząd jednogłośnie wyraził  zgodę  na
podpisanie  umowy  Nr  PCPR.MB/0009/2015  z  Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło  
w  Gryfinie  i  umowy  Nr  PCPR.MB/0010/2015  ze  Stowarzyszeniem  
Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „Promyk”  w  Mieszkowicach  
w  sprawie  dofinansowania  10%  kosztów  działalności  Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”
w Gryfinie.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały
Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z  dnia 26 marca 2015r.
dotyczącej  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 3/19).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Główny Księgowy Powiatowego
Urzędu Pracy w Gryfinie -  Eliza Kamińska.  

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  
Nr  42/2015  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  26  marca  2015r.
dotyczącej  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.

 Przewodniczący  Zarządu Wojciech  Konarski:  Kto jest  za  podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r.
dotyczącej  udzielenia  pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie  do

2



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 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 58/2015 w sprawie zmiany
Uchwały  Nr  42/2015 Zarządu Powiatu  w Gryfinie  z  dnia  26  marca
2015r.  dotyczącej  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.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Księgowy Powiatowego
Urzędu Pracy w Gryfinie -  Eliza Kamińska.

4. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  dofinansowania  realizacji  filmu  dokumentalnego
„Art. Location” (druk nr 4/19).

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

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Stowarzyszenia
„Edukacja,  Nauka,  Kultura”  ze  Szczecina,  jednogłośnie  wyrażając
zgodę  na  dofinansowanie  w  wysokości  5  000,00  zł  realizacji  filmu
dokumentalnego  „Art.  Location”,  którego  celem  jest  pokazanie
rozwijającej  się  od  ponad  dziesięciu  lat  współpracy  polskich  
i niemieckich artystów offowych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

5. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  wsparcia  finansowego  „Grand  Prix  Powiatu
Gryfińskiego w MTB” (druk nr 5/19).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Parafii
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Rzymskokatolickiej  pw.  Ducha  Świętego  w  Moryniu,  jednogłośnie
wyrażając  zgodę  na  wsparcie  finansowe  w  wysokości  3  500,00  zł
zawodów rowerowych „Grand Prix  Powiatu Gryfińskiego  w MTB”,
które odbędą się 17 maja br. w Przyjezierzu k/Morynia.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

6. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki dot. wsparcia finansowego X Spotkania Śpiewających
Przyjaciół (druk nr 6/19).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki, po rozpatrzeniu wniosku zespołu wokalnego „Kalimera” 
z Bielinka, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie finansowe
w kwocie 430,00 zł organizacji X Spotkania Śpiewających Przyjaciół,
które odbędzie się 6 maja br. w Cedyni/Bielinku, a uczestniczyć w nim
będzie  20  zespołów  z  województwa  zachodniopomorskiego  i  terenu
przygranicznego Niemiec.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

7. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  wsparcia  finansowego  obchodów  60-lecia  Klubu
Sportowego Rybak Wełtyń (druk nr 7/19).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Sportowego
Rybak Wełtyń, jednogłośnie wyrażając zgodę na wsparcie finansowe  
w wysokości 400,00 zł obchodów 60-lecia działalności Klubu.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

8. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki dot. wsparcia wyjazdu edukacyjnego (druk nr 8/19).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  jednogłośnie  nie  wyrażając
zgody  na  wsparcie  finansowe  wyjazdu  edukacyjnego  do  Karpacza  
i  okolic  organizowanego  przez  Świetlice  środowiskową  i  wiejską  
z Krzymowa.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

9. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  wsparcia  działań  organizowanych  na  terenie
powiatu  gryfińskiego  w  ramach  ogólnopolskiego  programu
„Profilaktyka a Ty” (druk nr 9/19).
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Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd jednogłośnie wyraził  zgodę  na wsparcie  działań
organizowanych  na  terenie  powiatu  gryfińskiego  w  ramach
ogólnopolskiego  programu „Profilaktyka  a Ty” w łącznej  wysokości
1 800,00  zł  (SOSW  w  Chojnie  –  600,00  zł,  KPP  w  Gryfinie  –  
1200,00 zł).

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.  

10.Wniosek 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.  „Zaprojektowanie  
i  wykonanie  zabezpieczenia  przed  awarią  budowlaną  poprzez
podbicie  fundamentów  ściany  budynku  Domu  Pomocy
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” (druk nr 10/19).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił,  iż  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  dot.  zadania  
pn.  „Zaprojektowanie  i  wykonanie  zabezpieczenia  przed  awarią
budowlaną  poprzez  podbicie  fundamentów  ściany  budynku  Domu
Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku-Zdroju”  rozpatrzy  w  późniejszym
terminie,  po  wykonaniu  przez  Wydział  „RI”  ekspertyzy  lub  po
uzyskaniu  informacji  od  Stowarzyszenia  „Dom  z  Sercem”  
w  Trzcińsku-Zdroju,  że  zalecenia  z  ekspertyzy  technicznej  zostały
wykonane - przedstawienie ich wyników. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

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

11.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  zmiany  planu  finansowego  wydatków  Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie  na  2015  r.  –  Wydziału  „EK”  (druk  
nr 11/19).
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Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się
plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dokształcanie  
i  doskonalenie  nauczycieli  w  dziale  801-Oświata  i  wychowanie
o  84 000,00  zł  i  w  dziale  854-Edukacyjna  opieka  wychowawcza  
o  21 800,00  zł,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków
jednostek oświatowych.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałom:  „EK”  
i „FK”.

12.Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w  Chojnie  w/s  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 12/19).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zwiększa  się  z  rezerwy  celowej  budżetu  powiatu  plan  wydatków
jednostki  o  10  944,00  zł,  z  przeznaczeniem  na  wypłatę  odprawy
emerytalnej i nagrody  jubileuszowej dla pracownika obsługi.

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

13.Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie  
w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego
w Gryfinie oraz w planie finansowym wydatków PUP w Gryfinie na
2015 r. (druk nr 13/19).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego
Urzędu  Pracy  w  Gryfinie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  plan
wydatków  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  o  4  479,39  zł,
z  przeznaczeniem  na  zwrot  niewykorzystanej  płatności  w  ramach
projektu „Młodzi  aktywni” (środki na realizację  projektu wpłynęły  
w 2014 r.) oraz środków zwróconych przez uczestnika projektu, przy
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków projektu o 4 434,39 zł  
i  planu  wydatków  jednostki  w  rozdziale  85333-Powiatowe  urzędy
pracy o 45,00 zł.

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

14.Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie  
w/s  zmiany  w  harmonogramie  realizacji  wydatków  budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 14/19).
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Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego
Urzędu  Pracy  w  Gryfinie,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się
niewykorzystane  transze  w  lutym  o  45  070,55  zł  i  w  marcu  
o  2  791,35  zł,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  transzy  w  grudniu  
o 47 861,90 zł

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

15.Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w/s  zmiany  w  harmonogramie  realizacji  wydatków  budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 15/19).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę
w kwietniu o 45 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu  transzy  
w grudniu.

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

16.Wniosek  Skarbnika  Powiatu  dot.  podpisania  łącznego
sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2014 r. (druk
nr 16/19).

Na  wniosek  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  podpisał  łączne
sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2014 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

17.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 17/19).

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,
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Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 59/2015 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”.

O  godz.  1340  Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski  ogłosił  przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia VI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały
wznowione o godz.1620.

18.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 18/19).

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 - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 60/2015 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”.

19.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 19/19).

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.
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 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 - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 61/2015 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”.

20.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

1. Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  Naczelnika  Wydziału  „EK”  o  ostatnich
regulacjach płac pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 19/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 ……………………………..
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