
 1

Protokół nr 25/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 11 czerwca 2015 r. w godz. od 800 do 1100 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 oraz w dalszej części Wicestarosta – Jerzy Miler. 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 24/V/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Uzupełnienie wniosku Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zapewnienia finansowania części 
niekwalifikowanej na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 
inwestycji pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego  
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju” (druk nr 1/25). 

 
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, Zarząd zapoznał się z Aneksem Nr 1 do umowy na 
pełnienie funkcji inżyniera kontraktu inwestycji pn. „Restauracja 
historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku - Zdroju” i nie wniósł uwag.      

 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. 

 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. zagospodarowania materiału rozbiórkowego, pozyskanego  
w trakcie przebudowy ulicy Jagiellońskiej w Chojnie (druk nr 2/25). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami dot. zagospodarowania materiału 
rozbiórkowego (kostki brukowej), pozyskanego w trakcie przebudowy 
ulicy Jagiellońskiej w Chojnie, Zarząd jednogłośnie postanowił: 
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a) kostkę brukową w ilości  30 m2 - przekazać nieodpłatnie na rzecz 
Sołectwa Kamienny Jaz; 

b) kostkę brukową w ilości 150 m2 - przekazać nieodpłatnie na rzecz 
Sołectwa Grabowo; 

c) kostkę brukową w ilości  50 m2 - przekazać nieodpłatnie na rzecz 
Sołectwa Białęgi; 

d) kostkę brukową w ilości 150 m2 - przekazać nieodpłatnie na rzecz 
Sołectwa Mętno; 

e) kostkę brukową w ilości 150 m2 - przekazać nieodpłatnie na rzecz 
Sołectwa Nawodna; 

f) kostkę brukową w ilości 1200 m2 - przekazać nieodpłatnie na rzecz 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie; 

g) kostkę brukową w ilości 150 m2 - przekazać nieodpłatnie na rzecz 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rurzyca” Nawodna; 

h) kostkę brukową w ilości 200 m2 - przekazać nieodpłatnie na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej z/s przy ul. Demokracji Ludowej 3  
w Chojnie, 

i) kostkę brukową w ilości 300 m2 – sprzedać dla Pana Jerzego Klosa 
w cenie 12,00 zł brutto/m2. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie rzeczowej Gminie Chojna  
(dot. przekazania kostki brukowej). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie  
pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu 
dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice” (druk nr 3/25). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie gminy Mieszkowice”, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLGET Getman S.J. z Dębna  
z oferowaną ceną w wysokości 184 484,14 zł brutto. Jednocześnie na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 oraz ust 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zarząd odrzucił ofertę Wykonawcy - Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe AB Marek Andrych z Gryfina.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.11.2015.MI 
 

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

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  
w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 
nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  
o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo  
o ruchu drogowym (druk nr 4/25). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

 po zapoznaniu się z protokołem Nr KM.7135.9.2015.UP z dnia  
8 maja 2015 r. komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów, 
które stały się własnością  Powiatu Gryfińskiego na podstawie ustawy 
Prawo o ruchu drogowym oraz opinią techniczną wydaną przez 
rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 
pojazdu osobowego marki Mercedes Benz 190 o nr rej. ZS 4891C, 
poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu 
pojazdów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
5. Wniosek po. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w/s wyrażenia zgody na kasację środków trwałych 
(części wyposażenia) (druk nr 5/25). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła po. Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem po. Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie wyrażenia zgody na 
kasację środków trwałych (części wyposażenia),  Zarząd jednogłośnie 
postanowił: 

 zobowiązać p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie do przeprowadzenia licytacji ustnej 
części wyposażenia wymienionego w protokole nr 1/2015  
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z przeprowadzonej likwidacji składników majątku 
ruchomego z dnia 1 czerwca 2015 r. pod poz. 84, od poz. 65 
do poz. 81(cena wywoławcza – 10% wartości księgowej) oraz 
w poz. 34 (cena wywoławcza – 100% wartości księgowej);  

 wyrazić zgodę na przekazanie 4 łóżek do wypożyczalni 
funkcjonującej przy PCPR w Gryfinie; 

 wyrazić zgodę na kasację pozostałych środków trwałych 
wymienionych w protokołach stanowiących załącznik do 
wniosku. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Mariannie Kołodziejskiej-
Nowickiej. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły:  po. Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się i przyjęcia 
materiałów przygotowanych przez Zarząd Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. na Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników (druk nr 7/25). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, 
Podinspektor Wydziału – Piotr Ignaciuk oraz Prezes Zarządu  „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. – Edyta Nowotarska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się i przyjął  materiały 
przygotowane na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie”. Jako swojego przedstawiciela  
w ww.  Zgromadzeniu, które odbędzie się 17 czerwca br., Zarząd 
jednogłośnie wybrał Starostę Wojciecha Konarskiego i wskazał 
wytyczne w zakresie głosowania podejmowanych uchwał.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Prezes Spółki do przedłożenia  
do 16.06.2015 r.  informacji uzupełniającej do pozycji: III - usługi 
obce, V – wynagrodzenia, znajdujących się w przedstawionym przez 
Spółkę rachunku zysków i strat za 2014 r. oraz do przygotowania 
analizy opłacalności outsourcingu.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Podinspektor Wydziału – 
Piotr Ignaciuk, Prezes Zarządu  „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Edyta Nowotarska 

oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu – Wojciech Konarski. 



 5

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora  Morzycko 
położonego na terenie gminy Moryń  (druk nr 6/25). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora  Morzycko 
położonego na terenie gminy Moryń. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi 
na wodach Jeziora  Morzycko położonego na terenie gminy Moryń  w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 1 osoba, 
Przeciw – 3 osoby, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd odrzucił większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora  
Morzycko położonego na terenie gminy Moryń. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński” (druk nr 8/25). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński”. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 
edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
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Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 79/2015 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński”.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania umów o udzielenie dotacji celowych na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach (druk nr 9/25). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, realizując zapisy uchwały nr VI/42/2015Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umów w sprawie udzielenia dotacji celowych na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
powiatu gryfińskiego.  
     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy  
o wsparcie realizacji zadania publicznego (druk nr 10/25). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 
nr 1 do umowy nr 4/EK/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. zawartej  
z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku z/s w Gryfinie  
o wsparcie realizacji zadania publicznego (aneks dot. przeniesienia 
środków finansowych w kosztorysie oferty). 
     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s dofinansowania wyjazdu 
do Londynu (druk nr 11/25). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie  
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1 130,00 zł wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie do Londynu (nagroda za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim 
konkursie języka angielskiego).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i „FK”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Cedyńskiego Ośrodku Kultury i Sportu 
w/s dofinansowania organizacji Dni Cedyni (druk nr 12/25). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, większością głosów nie 
wyrażając zgody na dofinansowanie organizacji Dni Cedyni. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację 
projektu pt. „Od praktyki do pracy 2” w ramach programu 
Erasmus+ (druk nr 13/25). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w związku z którym zwiększa się plan 
dochodów i wydatków o 235 802,89 zł na realizację projektu „Od 
praktyki do pracy 2” w ramach programu Erasmus+. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk  
nr 14/25). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała działalność o 43,20 zł,  
z przeznaczeniem na zwrot środków z 2014 r. w ramach projektu 
"Młodzi aktywni” (uczestnik projektu, za którego opłacono badania 
lekarskie zrezygnował z udziału w projekcie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  - 
Wydziału „ZD” (druk nr 15/25). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów 
i wydatków o 250 550,01 zł na realizację zadania „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie”. 
Zmniejsza się  planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu 
Gminy Chojna, w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  
i „FK”. 
 
16. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w spawie okresowej 

kontroli prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego (druk nr 16/25). 

 
Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu z okresowej 

kontroli prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, Zarząd większością głosów: 

 zaakceptował treść pisma stanowiącego odpowiedź dla 
dyrektorów jednostek w tym zakresie, 

 postanowił skierować zawiadomienia do Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych w związku  
z nieterminowym złożeniem sprawozdań finansowych przez 
CPOW w Chojnie oraz DPS w Nowym Czarnowie, 

 zlecił Głównemu Specjaliście ds. Kontroli przeprowadzenie 
kontroli doraźnych w zakresie sporządzania sprawozdań 
finansowych (w jednostkach wskazanych we wniosku).    

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Głównemu Specjaliście ds. Kontroli. 
 
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 17/25). 

 
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. 
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Członek Zarządu Jerzy Miler: 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 80/2015 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”. 
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  
i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok 
(druk nr 18/25). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  
i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2014 rok 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 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2014 
rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za 2014 rok (druk nr 19/25). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2014 rok. 
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Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok 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 absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2015 rok (druk nr 20/25). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok 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 zmiany budżetu powiatu na 2015 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 
2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 (druk nr 21/25). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata  
2015-2039. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad VIII sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 

w dniu 25 czerwca 2015 r., 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 25/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 …………………………….. 


