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Protokół nr 45/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 29 października 2015 r. w godz. od 810 do 1150 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 44/V/2015 z dnia 22 października 2015 r. został przyjęty 
jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 
w Moryniu (druk nr 2/45). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka  
oraz konsultant ds. Domów Pomocy Społecznej Marcin Bołbot. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 
do którego wprowadzono poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu wraz z poprawkami? 
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 135/2015  w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu. 
 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 oraz konsultant  

ds. Domów Pomocy Społecznej Marcin Bołbot. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 
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2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 1/45). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego 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 uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości 
diet radnych Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się dla „BRZ”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy wydawniczej 
na druk oraz dostawę albumu pt. „Pokolenia” (druk nr 3/45). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie wyrażając zgodę 
na podpisanie umowy nr 41/EK/15 z firmą GRAPUS Sp. z o.o. ze 
Szczecina na druk i dostawę publikacji albumowej pt. „Pokolenia”, za 
kwotę 30 345,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 
na rozwiązanie umowy ze Stowarzyszeniem Klub Motorowy Chojna 
o wsparcie realizacji zadania publicznego (druk nr 4/45). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie umowy ze Stowarzyszeniem Klub Motorowy Chojna  
o wsparcie realizacji zadania publicznego. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 136/2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy ze Stowarzyszeniem Klub 
Motorowy Chojna o wsparcie realizacji zadania publicznego.  

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.   

 
5. 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 5/45). 

 
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.7135.8.2014.UP z dnia  
26 października 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 Ford Escort o nr rej.  
TF04439, 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.   

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie 
„Modernizacji chodników na ulicach powiatowych -  
B. Chrobrego oraz T. Kościuszki w Cedyni” poprzez ułożenie 
chodnika dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi (druk  
nr 6/45). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 38/ZD/2015 z firmą 
Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska-Zdrój na 
wykonanie „Modernizacji chodników na ulicach powiatowych -  
B. Chrobrego oraz T. Kościuszki w Cedyni” za kwotę 155 009,84 zł 
brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s  wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy 
na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 
wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowiska na lata 2019-20120 
oraz Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014 r. (druk nr 7/45). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.  
  

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony  Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
nr 1 do umowy o dzieło Nr 4/OŚ/2015 na opracowanie aktualizacji 
„Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 
2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz „Raportu z realizacji programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2009-2014”, 
w którym wydłuża się termin zakończenia zamówionych opracowań do 
30 listopada 2015 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 

8. Wniosek Geodety Powiatowego w/s wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów dla działki położonej w obrębie Osinów Dolny, Gmina 
Cedynia (druk nr 7a/45). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Geodety Powiatowego, Zarząd  

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy o dzieło  
Nr GP.272.1.2015.MR na wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej 
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klasyfikacji gruntów dla działki nr 306 położonej w obrębie Osinów 
Dolny, Gmina Cedynia. Koszt zadania w całości zostanie pokryty ze 
środków Wnioskodawcy. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 
 

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 8/45). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz analizą Skarbnika Powiatu, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie plan wydatków 
jednostki o kwotę 250 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi Gryfino-
Linie, w tym: odcinek pozamiejski oraz rondo na ul. Armii Krajowej” 
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.   

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

10. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 9/45). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie oraz analizą Skarbnika Powiatu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie plan wydatków jednostki  
o kwotę 100 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi Gryfino-Linie,  
w tym: odcinek pozamiejski oraz rondo na ul. Armii Krajowej”  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.  

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

11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 10/45). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-
Pozostała działalność o 1 200,00 zł plan wydatków na zakup 
materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup 
laptopa do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedmedycznej. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2015 r. (druk nr 11/45). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz analizą Skarbnika Powiatu, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie plan wydatków 
jednostki o kwotę 50 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi Gryfino-
Linie, w tym: odcinek pozamiejski oraz rondo na ul. Armii Krajowej”  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.  

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

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą 
płatniczą (druk nr 12/45). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
jednorazowe zwiększenie limitu dziennych wydatków opłacanych 
kartą płatniczą na kwotę 10 000,00 zł w celu zakupu biletów lotniczych. 

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

14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2015 r. (druk nr 13/45). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 127 539,22 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 wydatków budżetowych jednostki na 
2015 r. (druk nr 14/45). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transze 
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w listopadzie o 60 000,00 zł i w grudniu o 50 956,84 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w czerwcu  
o 69 000,00 zł, w lipcu o 20 000,00 zł i we wrześniu o 21 956,84 zł. 

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

16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r. 
(druk nr 15/45). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie oraz analizą Skarbnika Powiatu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie plan wydatków jednostki  
o kwotę 95 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi Gryfino-Linie,  
w tym: odcinek pozamiejski oraz rondo na ul. Armii Krajowej”  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.  

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

17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2015 r. (druk nr 16/45). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transze  
w listopadzie o 100 000,00 zł i w grudniu o 42 736,54 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w lipcu  
o 36 012,38 zł, w sierpniu o 45 865,58 zł i we wrześniu o 60 858,58 zł. 

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

18. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego 
wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. lub 2016 r. (druk  
nr 17/45). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie 
zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 
2015 r. lub 2016 r. rozpatrzy w późniejszym terminie, po otrzymaniu  
z jednostki sprawozdania finansowego za październik 2015 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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19. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 18/45). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się o 1 699,27 zł plan wydatków w rozdziale 85404-Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
w tym poradnie specjalistyczne. 

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

20. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 19/45).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania w zakresie 
edukacyjnej opieki wychowawczej plan wydatków jednostki  
o 5 673,60 zł. 

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

21. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 20/45).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie oraz analizą Skarbnika Powiatu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie plan wydatków jednostki  
o kwotę 113 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi Gryfino-Linie,  
w tym: odcinek pozamiejski oraz rondo na ul. Armii Krajowej”  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.  

 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 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk  
nr 21/45). 

 
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, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 137/2015 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 rok (druk nr 22/45). 

 
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. 

 
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 138/2015 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”. 
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24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego 
(druk nr 23/45). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego 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 szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub 
jego jednostkom organizacyjnym oraz skierował go do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

25. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przyjęcia sprawozdania  
z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku 
roku do dnia 30 września 2015 r. (druk nr 24/45). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd przyjął jednogłośnie 

sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres 
od początku roku do dnia 30 września 2015 r., które zostanie 
przedstawione radnym na kolejnej sesji Rady Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
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- odpowiedzią Naczelnika Wydziału „RI” skierowaną do firmy Giardino Beata Cabaj 
ze Szczecina w/s odesłania kosztorysów dot. inwestycji pn. Rewitalizacja parku 
wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju (1/45); 
- odpowiedzią Naczelnika Wydziału „RI” skierowaną do firmy Giardino Beata 
Cabaj ze Szczecina w/s kolizji ogrodzenia dot. inwestycji pn. Rewitalizacja parku 
wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju (2/45); 
- odpowiedzią Naczelnika Wydziału „RI” skierowaną do firmy Giardino Beata Cabaj ze 
Szczecina w/s płatności faktury częściowej dot. inwestycji pn. Rewitalizacja parku wokół 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju (3/45); 

- z odpowiedzią firmy Giardino Beata Cabaj ze Szczecina na pismo dot. wytyczenia 
ogrodzenia przy inwestycji pn. Rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju (4/45); 
- pismem Naczelnika Wydziału „RI” skierowanym do firmy Giardino Beata Cabaj ze 
Szczecina w/s realizacji umowy dot. inwestycji pn. Rewitalizacja parku wokół Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju (5/45). 

- Zarząd zapoznał się z pismem Ministerstwa Finansów, znak: ST5.4750.541.2015.WCh  
z dnia 21 października 2015 r. w/s zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.  
i zaakceptował odpowiedź w tym zakresie – nadzór Wydział „EK”.   
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 45/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 …………………………….. 


