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Protokół nr 39/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu  17 września 2015 r. w godz. od 830 do 1315 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 38/V/2015 z dnia 10 września 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej Nr 1360Z Steklno – Babinek  
w m. Steklno (druk nr 1/39). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 32/ZD/2015 z firmą 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „DROGBUD” z Wełtynia 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1360Z Steklno – 
Babinek w m. Steklno, poprzez ułożenie chodnika na odcinku  
o dł. 176 mb. (pow. 201 m2) za kwotę 57 265,72 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na podpisanie umowy na modernizację nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1473Z – ulica Asnyka w m. Gryfino (druk nr 2/39). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 30/ZD/2015 z firmą 
MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą  
w Myśliborzu na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1473Z – ulica Asnyka w Gryfinie o długości 140 mb. 
(pow. 1046 m2) za kwotę 104 480,11 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zawarcia 
umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej Nr 1429Z Golice - Stara Rudnica (druk nr 3/39). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po wprowadzeniu poprawek, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie umowy zlecenia nr 31/ZD/2015 na wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1429Z Golice - Stara 
Rudnica, stanowiącej dojazd do kopalni kruszyw w Golicach za kwotę  
14 226,37 zł brutto (środki powiatu – 4 742,13 zł brutto). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych 
składników majątkowych (druk nr 4/39). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora na likwidację ruchomych składników majątkowych 
wymienionych w protokole nr 4/2015 z dnia 26.08.2015 r.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla 
ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz udzielenie zgody na 
ujęcie kosztów nauczania indywidualnego w projekcie budżetu na 
2016 r.  (druk nr 5/39). 

 

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

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nowym 
Czarnowie, po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 910/2014/2015  
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o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne ucznia kl. II Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w wymiarze 6 godzin tygodniowo od września 
2015 r. do końca roku szkolnego (z uwzględnieniem propozycji: nie 
rzadziej niż 3 razy w tygodniu). Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na 
ujęcie kosztów nauczania indywidualnego w projekcie budżetu na  
2016 r.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru 

przedstawiciela Rady Powiatu Gryfińskiego – kandydata na członka 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  
w Gryfinie (druk nr 6/39). 

 
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 wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Gryfińskiego – 
kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Gryfińskiego – kandydata na członka 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie 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 wyboru przedstawiciela Rady Powiatu 
Gryfińskiego – kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 
 

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów na 
dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie i w Goszkowie (druk nr 7/39). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy Nr PCPR.MB/0009/2015 z Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło  
w Gryfinie i Aneksu Nr 1 do umowy Nr PCPR.MB/0010/2015 ze 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  
w Goszkowie w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie, w których 
zmienia się kwoty dofinansowania w/w warsztatów w związku  
z otrzymaniem dodatkowych środków z PFRON. 

 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. 

 
8. Wniosek Geodety Powiatowego w/s udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie z wolnej ręki oraz podpisanie umowy na 
świadczenie „Usługi asysty technicznej i konserwacji 
oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007” (druk 
nr 8/39). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Geodeta Powiatowy 

 – Grzegorz Downar 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Geodety Powiatowego, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej 
ręki na świadczenie „Usługi asysty technicznej i konserwacji 
oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007” do dnia  
1 września 2018 r. jego producentowi tj. firmie GEOMATYKA-
KRAKÓW s.c. za kwotę 69 187,50 zł brutto/ za okres 3 lat.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Geodeta Powiatowy 
 – Grzegorz Downar 

 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie  
pn. „Wymiana kotła olejowego w kotłowni w Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu” (druk nr 9/39). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Inspektor w Wydziale 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zlecenie firmie ARTSON S.C. Krzysztof 
Kwietniowski i s-ka ze Szczecina wykonania zadania pn. „Wymiana 
kotła olejowego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”,  
za  kwotę 59 409 zł brutto (środki powiatu – 39 409,00 zł brutto). 

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.251.13.2015.SD. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor w Wydziale Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 

 
10. Informacja Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

zawierająca zestawienie poniesionych kosztów na dwóch liniach 
komunikacyjnych (druk nr 10/39). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu, zawierającą zestawienie poniesionych 
kosztów na dwóch liniach komunikacyjnych na trasie Moryń – 
Cedynia – Chojna oraz na trasie Czarnówko – Pacholęta – Marwice – 
Gryfino, i nie wniósł uwag. 
 

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

 
11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zadanie  
pn. „Przygotowanie i dostarczanie  całodziennego wyżywienia dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”, 
której realizacja przekracza rok budżetowy (druk nr 11/39). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Agata Miłek. 
 

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na 
zawarcie umowy przekraczającej rok budżetowy z Wykonawcą 
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie – Agata Miłek. 
 

12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 12/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie  z którym dokonuje 
się zmian między rozdziałami w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza o 2 661,00 zł oraz między paragrafami wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 85406-Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  
o 1 440,00 zł. 

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

13. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s przesunięcia w planie dochodów budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 13/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na przesunięcie w planie dochodów kwoty 5 000,00 zł w związku 
ze zbyt dużym planem dochodów w dziale 70005, paragrafie 0750,  
a wykonaniem większych dochodów w dziale 80130, paragrafie 0970  
z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone 
ogrodzenie.   

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

14. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 14/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań                     
z zakresu oświaty i wychowania plan wydatków jednostki  
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o 53 615,12 zł oraz z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację 
zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o 1 569,02 zł. 

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

15. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 15/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym 
zwiększa się transze we wrześniu o 36 000,00 zł i w październiku  
o 40 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu  
o 76 000,00 zł.   

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

16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2015 r. (druk nr 16/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
między paragrafami wydatków w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy 
pracy (zwiększa się o 14 700,70 zł plan wydatków na wynagrodzenia  
i składki na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
innych wydatków bieżących). 

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

17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2015 r. (druk nr 17/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
w planie wydatków na realizację projektu „Wychowanie zdrowotne na 
całe życie” o 4 124,47 zł. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 18/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań                     
z zakresu oświaty i wychowania plan wydatków jednostki o 3 730,80 zł. 

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

19. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 19/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę w grudniu o 41 961,03 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w sierpniu.    

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

20. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2015 r. (druk nr 20/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę we wrześniu o 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
transzy w grudniu. 

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

21. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 21/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę we wrześniu o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transz w listopadzie i w grudniu po 7 500,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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22. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego 
wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 22/39). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie oraz analizą przeprowadzoną 
przez Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie  planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 
2015 r. o kwotę 170 000,00 zł (środki zostaną przesunięte z zadania 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, 
na odc. Trzcińsko-Zdrój – Antonowice). Zarząd jednocześnie 
zobowiązał Dyrektora do bieżącego analizowania realizacji planu 
finansowego i przedkładania Zarządowi informacji uzasadniającej 
potrzebę dokonania wydatku rzeczowego, przed jego dokonaniem 
(faksem lub mail).    

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

23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2015 r. 
(druk nr 23/39). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz analizą przeprowadzoną przez 
Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.  
o kwotę 150 000,00 zł (środki zostaną przesunięte z zadania 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, 
na odc. Trzcińsko-Zdrój – Antonowice). Zarząd jednocześnie 
zobowiązał Dyrektora do bieżącego analizowania realizacji planu 
finansowego i przedkładania Zarządowi informacji uzasadniającej 
potrzebę dokonania wydatku rzeczowego, przed jego dokonaniem 
(faksem lub mail).   

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

24. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyrażenia zgody na umorzenie 
należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego  
i kosztów postępowania klauzulowego nałożonych na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie, a także należności  
z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego  
i kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym wynikających  
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z postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  
w Gryfinie  (druk nr 24/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu  

(znak: FK.3162.2.2015.NR), jednogłośnie wyrażając zgodę na 
umorzenie w kwocie 454,36 zł należności z tytułu zwrotu kosztów 
postępowania sądowego i kosztów postępowania klauzulowego 
nałożonych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie, 
a także należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania 
egzekucyjnego i kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym 
wynikających z postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w Gryfinie. 

  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

25. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyrażenia zgody na umorzenie  
w całości należności z tytułu dzierżawy miejsc postojowych na 
parkingu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej 
(druk nr 25/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu (znak: 

FK.3162.3.2015.NR), jednogłośnie wyrażając zgodę na umorzenie  
w całości w kwocie 930,93 zł należności z tytułu dzierżawy miejsc 
postojowych na parkingu z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowej. 

  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

26. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyrażenia zgody na umorzenie 
należności z tytułu obowiązku zapłaty równowartości wyrządzonej 
szkody nałożonej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego  
w Gryfinie, a także należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania 
egzekucyjnego i kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym 
wynikających z  postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (druk  
nr 26/39). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu (znak: 

FK.3162.4.2015.NR), jednogłośnie wyrażając zgodę na umorzenie  
w kwocie 325,85 należności z tytułu obowiązku zapłaty równowartości 
wyrządzonej szkody nałożonej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego 
w Gryfinie, a także należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania 
egzekucyjnego i kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym 
wynikających z  postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. 
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  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

27. 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 27/39). 

 
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 122/2015 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”. 
 

28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr CCXLI.409.2015 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wydania opinii  
o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 39/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 …………………………….. 


