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Protokół nr 37/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu  3 września 2015 r. w godz. od 830 do 1350 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 36/V/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Wykonawcy na przedłużenie 
terminu wykonania umowy oraz udzielenia zamówienia w trybie  
z wolnej ręki pn. „Roboty dodatkowe – adaptacja budynku dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych – budynek przy ul. Szczecińskiej 
33 w Gryfinie” (druk nr 1/37). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przedłużenie terminu (tj. 3 miesiące od daty przekazania 
placu budowy) wykonania umowy Nr 08/RI/15 z dnia 21 lipca 2015 r. 
oraz udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na „Roboty 
dodatkowe – adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
– budynek PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie” 
dotychczasowemu Wykonawcy tj. firmie Handlowo-Usługowej 
SABPOL II Sebastian Lityński z Gryfina za kwotę 28 064,01 zł brutto. 
Aneks do umowy zostanie podpisany po wprowadzeniu w tym zakresie 
zmian w budżecie.  

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.272.7.2015.SD 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie środków 
finansowych z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków 
przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie – etap I” na zadanie „Adaptacja 
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budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych – budynek PSOUU 
przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie” (druk nr 2/37). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania                     
w zakresie polityki społecznej o 28 285,61 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynków przy  
ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie–etap I”, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku na 
potrzeby osób niepełnosprawnych - budynek przy ul. Szczecińskiej 33                    
w Gryfinie”.  

Zarząd zatwierdził protokół konieczności nr 1 do umowy  
Nr 08/RI/15 z dnia 21 lipca 2015 r. (na wykonanie adaptacji budynku 
na potrzeby osób niepełnosprawnych – budynek PSOUU przy  
ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”). 

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

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumień do umów 
z „Europejskim Centrum Doradczym Dariusza Lityńskiego”  
w sprawie przekazania praw i obowiązków wynikających z umów 
dot. projektu pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego 
w DPS w Trzcińsku Zdroju” – uzupełnienie (druk nr 3/37). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczącym zawarcia porozumień 
do umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem „Dom z Sercem”  
a „Europejskim Centrum Doradczym Dariusza Lityńskiego”  
w sprawie przekazania praw i obowiązków dot. realizacji projektu  
pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w DPS  
w Trzcińsku Zdroju” w ramach RPO, Zarząd jednogłośnie postanowił: 

 
 umowa nr 14/02/2005 – w celu podpisania porozumienia należy 

(w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania przedmiotowej 
informacji) dostarczyć preliminarz rzeczowy, finansowy  
i terminowy zakresu umowy, uzgodniony z Wydziałem Edukacji, 
Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz  
Sekretarzem Powiatu co do zakresu umowy; 

 umowa nr 43/11/2014 – w związku z nieobecnością 
przedstawicieli Stowarzyszenia „Dom z Sercem” oraz firmy 
ECD Dariusz Klityński, Zarząd na podstawie przedstawionego 
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zakresu umowy negatywnie rozstrzygnął wniosek o przejęcie 
praw i obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy oraz 
zwrócił się o pilne przygotowanie wniosku do Instytucji 
Wdrażającej o przesuniecie kosztów tej umowy do Działu 
Inżynier Projektu; 

 umowa nr 15/02/2015 – w celu podpisania porozumienia należy 
(w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania przedmiotowej 
informacji) dostarczyć wycenę każdego punktu z załącznika nr 1  
do niniejszej umowy wraz z wykazem czynności oraz terminów 
ich wykonania oraz określenie zaangażowania prac. 

 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „RI”, „EK” 

i „SE”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
4. 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 4/37). 

 
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”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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? 
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 115/2015 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”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie Powiatowych 
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Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP z terenu Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 5/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu wniosku Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł zawodów sportowo-
pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu.   
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie wydarzenia 
kulturalnego pn. „Z kulturą do parku – kultura dostępna  
w Dolinie Miłości” (druk nr 6/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek 
Federacji Zielonych Gaja o dofinansowanie wydarzenia kulturalnego 
pn. „Z kulturą do parku – kultura dostępna w Dolinie Miłości”,  
ze względu na późny termin złożenia wniosku i brak zaplanowanych 
środków finansowych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Ustalenie dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla Wicedyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 8/37). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatku 
funkcyjnego i motywacyjnego dla wicedyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla wicedyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie? 
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 116/2015 w sprawie 
ustalenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla wicedyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 

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.   
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie uruchomionej linii użyteczności publicznej na trasie 
Moryń – Cedynia – Chojna (druk nr 7/37). 

 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą 
Chojna w sprawie dofinansowania w wysokości 1 500,00 zł (udział 
Gminy Chojna) uruchomienia linii użyteczności publicznej na trasie 
Moryń – Cedynia – Chojna (wartość zadania - do kwoty 10 928,17 zł 
brutto). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

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

   

9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. wniosku Gminy Chojna w/s wyrażenia zgody na 
podpisanie aneksu do umowy, w ramach której realizowane jest 
zadanie pn. „Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum  
w Chojnie” (druk nr 9/37). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 
nr 1/2015 do umowy nr 5/PWRMR/Chojna/2014 z dnia 6 listopada 
2014 r. zawartej z Gminą Chojna, w ramach której realizowane jest 
zadanie pn. „Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum  
w Chojnie”, w którym wydłuża się do 15.09.2015 r. termin realizacji 
przedmiotowego zdania oraz do 24.09.2015 r. termin jego rozliczenia. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do 
pisemnego powiadomienia Rady Miejskiej w Chojnie  
o przedmiotowym rozstrzygnięciu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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10. 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. „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 
na terenie Powiatu Gryfińskiego z podziałem na pięć zadań” 
(druk nr 10/37). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
po uzupełnieniu zapisów Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 na terenie powiatu 
gryfińskiego z podziałem na pięć zadań”: zadanie Nr I – gmina: Stare 
Czarnowo, zadanie Nr II – miasto i gmina Gryfino, zadanie Nr III – 
gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gminy: Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie  Nr V – gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice. 

 
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.  „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016  
i 2016/2017 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań”: zadanie Nr I – gmina: Stare 
Czarnowo, zadanie Nr II – miasto i gmina Gryfino, zadanie Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie 
Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie  Nr V – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 117/2015 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 na terenie 
powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań”: zadanie Nr I – 
gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr II – miasto i gmina Gryfino, 
zadanie Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gminy: 
Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie  Nr V – gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice. 
 Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia 
zgody na podpisanie trójstronnego porozumienia między Powiatem, 
Gminą Cedynia a Spółką Szczecińskie Kopalnie Surowców 
Mineralnych S.A. w sprawie współfinansowania dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1429Z Golice-
Stara Rudnica (druk nr 11/37). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd  

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie trójstronnego porozumienia 
między Powiatem Gryfińskim, Gminą Cedynia oraz Spółką 
Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z/s w Szczecinie   
w sprawie współfinansowania dokumentacji projektowej na 
przebudowę drogi powiatowej Nr 1429Z Golice-Stara Rudnica, 
stanowiącej dojazd do kopalni kruszyw w Golicach (każda ze stron 
umowy przekaże na realizację zadania środki w wysokości 4 920 zł 
brutto). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 
planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. – 
Wydziału „ZD” (druk nr 12/37). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi 
publiczne powiatowe o 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na 
ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z tytułu umowy na 
wykonanie przeglądów mostów w ciągu dróg powiatowych, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Gogolice, 
na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Antonowice. 

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

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

 
13. Informacja Komisji Budżetu i Gospodarki dot. wydania opinii  

w sprawie rozwiązania rezerwy celowej (druk nr 13/37). 
 

Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Budżetu  
i Gospodarki w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 
zaplanowanej na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie  
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30 000,00 zł i przeznaczenia środków na przygotowanie i opracowanie 
strategii rozwoju turystyki powiatu gryfińskiego. 

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

14. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 14/37). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdziale 80130-Szkoły 
zawodowe o 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia 
bezosobowe dla dozorcy zatrudnionego na umowę zlecenie na okres 
urlopów dozorców zatrudnionych w szkole, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
O godz. 12.00 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach. Zarząd udał się do  
remontowanego budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – budynek PSOUU przy  
ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie. 
 
O godz. 13.30 wznowiono obrady.  
 

Po wizytacji, Zarząd zobowiązał Wydział „GN” do uporządkowania 
po poprzednich robotach budowlanych działki, na której znajduje się 
budynek PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.   

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu uczestniczył Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 

 
15. 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 15/37). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 118/2015 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”. 
 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z pismem spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” dot. zawarcia 
ugody przez szpital z lekarzem zatrudnionym w latach 2010-2013.  

2. Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr XVIII.189.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia 
nieważności części uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok.  

  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 37/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 …………………………….. 


