
Protokół nr 23/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W  dniu  28  maja  2015  r.  w  godz.  od  1000  do  1330  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  22/V/2015  z  dnia  21  maja   2015  r.  został  przyjęty
większością głosów (4 – za, 1 – wstrzymujący się, 0 – przeciw).

1. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki w/s zaopiniowania arkuszy organizacji roku szkolnego
2015/2016 (druk nr 1/23).

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

Zarząd pozytywnie zaopiniował arkusze organizacji na rok szkolny
2015/2016 szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Gryfiński tj.:
1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, 
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
3) Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 
4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  (ze zmianami -

bez wakatu psychologa),
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał  Naczelnika  Wydziału  „EK”  do
przygotowania analizy ekonomicznej ZSP w Chojnie oraz ZSP Nr 2  
w Gryfinie  w perspektywie  kolejnych  dwóch lat  (w zakresie  etatów
nauczycielskich,  włącznie  z  osobami  przebywającymi  na  urlopach
zdrowotnych). 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia
pomocy finansowej Gminie Chojna (druk nr 2/23).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna.
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie  Chojna w brzmieniu  zaproponowanym
przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna,
który  został  skierowany  pod  obrady  Rady Powiatu  w czerwcu  br.  
(dot. dofinansowania Dni Integracji 2015).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

3. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki w/s podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej
Gminie Gryfino (druk nr 3/23).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  realizując  zapisy  uchwały  nr  VI/52/2015 Rady Powiatu
 w Gryfinie  z  dnia  29  kwietnia  2015  r. w sprawie  zmiany  budżetu
powiatu na 2015 rok, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisania
umowy nr 25/EK/15 o udzielenie pomocy finansowej Gminie Gryfino
na  dofinansowanie  zadania:  wydanie  publikacji  o  historii  ziemi
gryfińskiej  z  lat  1945-2015  w  związku  z  70.  rocznicą  osadnictwa
polskiego na ziemi gryfińskiej.

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.

                                                                                                                    
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

dot.  przedstawienia  informacji  w  związku  z  realizacją  zadania
publicznego  w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  na
obszarze Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/23).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.  

Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  
i  Transportu,  Zarząd  zapoznał  się  z  harmonogramem  realizacji
zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
obszarze Powiatu Gryfińskiego, do którego nie wniósł uwag. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.
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5. Informacja  uzupełniająca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  do  wniosku  
w/s dostosowania pomieszczeń  „Szpitala Powiatowego w Gryfinie”
Sp. z o.o. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny
odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego
działalność leczniczą (druk nr 5/23).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Podinspektor

Wydziału – Piotr Ignaciuk.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i  Nadzoru  Właścicielskiego,  po  zapoznaniu  się  z  informacją  
uzupełniającą  do  wniosku  w  sprawie  dostosowania  pomieszczeń
„Szpitala  Powiatowego  w  Gryfinie”  Sp.  z  o.o.  do  Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia
podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą,  Zarząd  jednogłośnie
skierował: 

 pismo do Ministra Zdrowia o ustalenie nowego końcowego
terminu  dostosowań  podmiotów  leczniczych  do  
ww. Rozporządzenia;

 pismo  do  członka  Rady  Nadzorczej  „Szpital  Powiatowy  
w  Gryfinie”  Sp.  z  o.o.,  przedstawiciela  Powiatu
Gryfińskiego,  zobowiązujące  go  do  zaproponowania
sporządzenia  umowy  partnerskiej  pomiędzy  wspólnikiem
„Dom  Lekarski”  a  „Szpitalem  Powiatowy  w  Gryfinie”  
Sp.  z  o.o.  określającej  zasady  budowy  nowego  obiektu
szpitala.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Radny Tomasz Mirakowski. 

6. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i  Nadzoru  Właścicielskiego  w/s  wyrażenia  zgody  na
poddzierżawienie  przez  „Dom  Lekarski”  S.A.  pomieszczeń  
w budynku „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o., w celu
zainstalowania urządzeń medycznych (druk nr 6/23).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i  Nadzoru  Właścicielskiego,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
poddzierżawienie  dla  „Domu  Lekarskiego”  S.A.  pomieszczeń  
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w budynku „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o., w celu
zainstalowania urządzeń medycznych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

7. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  wniosku  Dyrektora  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na
zawarcie  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości  stanowiącej
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/23).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i  Nadzoru  Właścicielskiego,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  dla
Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Gryfinie  na
zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr działki
236/2 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na okres do 3 lat.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Podinspektor
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk.

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych  w/s  rozpatrzenia  ofert  na  zadanie  pn.  „Wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji
wraz  ze  zmianą  funkcji  budynków  zlokalizowanych  przy  
ul.  Łużyckiej  82  w  Gryfinie  na  potrzeby  urzędu  pracy”  (druk  
nr 8/23).

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, po rozpatrzeniu ofert,  Zarząd jednogłośnie wybrał ofertę
firmy  Biuro  Architektoniczne  Karol  Krzątała  ze  Szczecina  na
„Wykonanie  dokumentacji  projektowej  przebudowy,  rozbudowy  
i  modernizacji  wraz  ze  zmianą  funkcji  budynków  zlokalizowanych
przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie na potrzeby urzędu pracy”, za kwotę
69 495,00  zł  brutto.  Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał  Wydział  „RI”,
aby zakres prac związanych z remontem dachu dot. ww. zadania został
wyodrębniony jako osobny etap.
     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych  w/s  zapewnienia  finansowania  części
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niekwalifikowanej  na  zadanie  pn.  „Pełnienie  funkcji  inżyniera
kontraktu  inwestycji  pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu
zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju”
(druk nr 9/23).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Remontów,
Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  w  sprawie  zapewnienia
finansowania  części  niekwalifikowanej  na  zadanie  pn.  „Pełnienie
funkcji inżyniera kontraktu inwestycji pn. „Restauracja historycznego
obiektu  zabytkowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  -
Zdroju”,  Zarząd  jednocześnie  zobowiązał  Wydział  „RI”,  do  jego
uzupełnienia. 
     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

10.Wniosek uzupełniający 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” (druk nr 10/23).

Po  zapoznaniu  się  z  informacją  uzupełniającą  do  wniosku   
dot. zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia przed
awarią  budowlaną  poprzez  podbicie  fundamentów  ściany  budynku
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju”, Zarząd jednocześnie
zobowiązał  Wydział  „RI” do przeanalizowania ponownie materiałów
dot.  założonych plomb przy udziale  inspektora nadzoru inwestycji  
pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy
Społecznej  w  Trzcińsku  -  Zdroju”  i  przedstawienia  wyników
Zarządowi. 
     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  Zarządzania  Drogami  
dot.  wyrażenia  zgody  na  podpisanie  umowy  z  Gminą  Chojna  
w sprawie wspólnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1441Z ulica
Jagiellońska  w  Chojnie  na  odcinku  o  długości  710  mb.  (druk  
nr 11/23).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.
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Na wniosek  Naczelnika  Wydziału Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  Nr  15/ZD/2015  
z Gminą  Chojna w sprawie wspólnej przebudowy drogi powiatowej  
Nr 1441Z ulica Jagiellońska w Chojnie na odcinku o długości 710 mb.
Powiat przekaże na ten cel środki finansowe do kwoty 974 179,98 zł.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

12.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  
w/s zatwierdzenia:
a)     trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
b)     wartości szacunkowej,
c)     Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
d)     Komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa części drogi
powiatowej  Nr  1404Z  Trzcińsko-Zdrój  –  Białęgi,  na  odcinku
Trzcińsko- Zdrój - Antonowice (ulica Ceglana) o długości  811 mb.”
(druk nr 12/23).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  zadanie  
pn.: „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój
– Białęgi, na odcinku  Trzcińsko- Zdrój - Antonowice (ulica Ceglana) 
o długości  811 mb.”.

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. „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-
Zdrój  –  Białęgi,  na  odcinku   Trzcińsko-  Zdrój  -  Antonowice  (ulica  Ceglana)  o  długości   811  mb.”
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  76/2015  w  sprawie
powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Przebudowa  części  drogi
powiatowej  Nr  1404Z  Trzcińsko-Zdrój  –  Białęgi,  na  odcinku
Trzcińsko- Zdrój - Antonowice (ulica Ceglana) o długości  811 mb.”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami
pod nr sprawy ZD.272.14.2015.MI

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania
Drogami – Arkadiusz Durma.
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13.Wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Nowym
Czarnowie  w/s  wyrażenia  zgody  na  likwidację  ruchomych
składników majątkowych (druk nr 13/23).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.  

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Specjalnych  w  Nowym  Czarnowie  i  pozytywną  opinią  Naczelnika
Wydziału  „OR”,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  likwidację
ruchomych składników majątkowych użytkowanych przez jednostkę,
wykazanych  w  protokole  Nr  2/2015  z  dnia  14  maja  2015  r.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 

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

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji 
i Informacji – Agnieszka Turek.  

14.Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie  
dot.  odstąpienia  od  umowy  na  realizację  przez  Powiat  Gryfiński
programu  „JUNIOR  –  program  aktywizacji  zawodowej
absolwentów niepełnosprawnych”  (druk nr 14/23).

Na  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie,
Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  dla  Dyrektora   na  odstąpienie  
od umowy Nr JUR/000013/16/D na realizację przez Powiat Gryfiński
programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych”.

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

15.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie  na  2015  r,  –  Wydziału  „EK”  (druk  
nr 15/23).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie kwoty
5 000,00  zł  pomiędzy  paragrafami  w  obrębie  planu  finansowego
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r.,  z  przeznaczeniem na
dofinansowanie Dni Integracji, które odbędą się w Chojnie w dniach
28-29 sierpnia br.
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Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałom:  „FK”  
i „EK”.

16.Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  
w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie
na 2015 r – Wydziału „ZD” (druk nr 16/23).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie  na  2015  r.   o  150 000,00  zł,  w  związku  
z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Mieszkowice na realizację
zadań drogowych na drogach powiatowych w 2015 r.

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

17.Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na
2015 r. (druk nr 17/23).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zmniejsza się o 3 500,00 zł plan wydatków w rozdziale 85403-Specjalne
ośrodki  szkolno  wychowawcze  na  zakup  materiałów i  wyposażenia,
przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  inwestycyjnych,  
z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

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

18.Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Chojnie w/s zmniejszenia planu finansowego  wydatków jednostki
na 2015 r. druk nr 18/23).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zmniejsza się o 280,80 zł plan wydatków w rozdziale 85156-Składki na
ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  świadczenia  dla  osób  nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (uczennice, za które opłacano
składki  zostały  skreślone  z  listy  uczniów),  przy  jednoczesnym
zwiększeniu  planu  wydatków  w  tym  rozdziale  Domu  Pomocy
Społecznej w Nowym Czarnowie.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Dyrektorowi jednostki.
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19.Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w  Chojnie  w/s  zmiany  w   harmonogramie  realizacji  wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 19/23).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zmniejsza się niewykorzystaną transzę w kwietniu o 11 961,03 zł, przy
jednoczesnym zwiększeniu transzy w sierpniu.

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

20.Wniosek  Dyrektora  Centrum  Placówek  Opiekuńczo-
Wychowawczych  w  Chojnie  w/s  zmiany  w   harmonogramie
realizacji  wydatków  budżetowych  jednostki  na  2015  r.  (druk  
nr 20/23).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Centrum
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym
zwiększa  się  transzę  w  maju  o  10  000,00  zł,  przy  jednoczesnym
zmniejszeniu transz w listopadzie i w grudniu po 5 000,00 zł.

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

21.Wniosek  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
w  Chojnie  w/s  zmiany  w   harmonogramie  realizacji  wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 21/23).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza
się  niewykorzystaną  transzę  w  kwietniu  o  23  200,00  zł,  przy
jednoczesnym zwiększeniu transzy w maju.

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

22.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 22/23).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu
na  2015  rok  oraz  zmiany  uchwały  nr  16/2015  Zarządu  Powiatu  
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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 77/2015 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”.

23.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 r. (druk nr 23/23).

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 r.

 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 r.  w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 78/2015 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 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

24.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

1. Po  zapoznaniu  się  z  pismem  Prezes  Zarządu  Spółdzielni  Socjalnej  „Promyk”  
w Goszkowie zawierającym sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014r., Zarząd
wskazał wytyczne dla swojego przedstawiciela reprezentującego Powiat Gryfiński
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na Walnym Zgromadzeniu członków spółdzielni, które odbędzie się w dniu 29 maja
2015 r. o godz. 13.00. 

2. Zarząd  zapoznał  się  z  uwagami  i  wnioskami  do  działalności  SS  „Promyk”  
w Goszkowie przedłożonymi przez Dyrektora PCPR w Gryfinie.

3. Zarząd  zapoznał  się  odpowiedzią  Dyrektora  DPS  w  Nowym  Czarnowie  na
wystąpienie pokontrolne, znak: K.1711.1.1.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.

4. Po zapoznaniu się z pismem Sekretarz Powiatu, Zarząd postanowił zrezygnować  
z  utrzymania certyfikacji ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 23/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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