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Protokół nr 46/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 5 listopada 2015 r. w godz. od 930 do 1310 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada, 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, który został rozszerzony  
o następujące punkty: 
-Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015r. 
(druk nr 1a/46). 
-Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015r. 
(druk nr 1b/46). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. Nr 2).  

3.  Protokół Nr 45/V/2015 z dnia 29 października 2015 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Opinia Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych do wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w sprawie awarii kotła (druk nr 1/46). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
Po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. awarii kotła w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 
stwierdził, iż piec był niewłaściwie konserwowany, co wynika  
z przedstawionych przez Wydział „RI” dokumentów. W związku  
z powyższym Zarząd zobowiązał Dyrektora SOSW w Chojnie do 
poinformowania o podjętych działaniach i wyciągnięcia konsekwencji 
od osób, które były odpowiedzialne za wskazane uchybienia. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora SOSW w Chojnie do 
właściwego nadzoru nad powierzonym majątkiem powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i Dyrektorowi SOSW w Chojnie . 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 
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2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 1a/46). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza o 13 367,64 zł na zakup usług remontowych, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakupy inwestycyjne,  
z przeznaczeniem na zakup kotła do kotłowni olejowo-gazowej 
(zadanie finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska). 

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

3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 1b/46). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza o 23 532,36 zł na zakupy inwestycyjne,  
z przeznaczeniem na zakup kotła do kotłowni olejowo-gazowej, 
jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - 
termomodernizacja budynku internatu wraz z dokumentacją 
techniczną” (zadanie finansowane środkami z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. Wydział „RI” udzieli pomocy merytorycznej 
w zakresie przygotowania procedur związanych z przedmiotowym 
zamówieniem.  
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego  
w roku 2016 (druk nr 2/46). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 
działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 139/2015 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
gryfińskiego w roku 2016.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru 
kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym 
konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego  
w 2016 r. (druk nr 3/46). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru kandydatów na 

członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 
pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert 
na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 140/2015 w sprawie naboru 
kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie 
ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 
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działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  
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 (druk 
nr 4/46). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 
2015/2016 i 2016/2017 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na: 

 zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo – Firma Handlowo-
Usługowa „EMMA” Emilia Rulewicz z Pyrzyc z oferowaną 
kwotą 205 503,48 zł brutto, 

 zadanie Nr II – gmina Gryfino – Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. z Gryfina z oferowaną kwotą 
374 378,76 zł brutto, 

 zadanie Nr III – gminy: Banie i Widuchowa – Firma Handlowo 
Usługowa „EMMA” z Pyrzyc z oferowaną kwotą 245 050,92 zł 
brutto.  

 zadanie Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój – Spółdzielnia 
Usług Rolnych ROL-BUD z Trzcińsko-Zdrój z oferowaną kwotą 
696 211,20 zł brutto.  

 zadanie Nr V – gminy: Cedynia,  Moryń i  Mieszkowice – 
MULTIPOL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W.P. Rzeczycki  
z Chojny z oferowaną kwotą 732 564,00 zł brutto.  

 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.272.21.2015.MI. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej 
realizacji w 2015 r. robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na 
terenie miasta Cedynia oraz zmiany planu finansowego Wydziału 
„ZD” (druk nr 5/46). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą Cedynia  
w sprawie wspólnej realizacji w 2015 r. robót drogowych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie miasta Cedynia za kwotę 155 009,84 zł brutto 
(powiat przekaże na ten cel 50% wartości realizacji zadania). 
Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie 
inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  
m. in. Przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe 
do szkół, w tym także dokumentacja techniczna”, w związku  
z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Cedynia na 
realizację robót drogowych w miejscowości Cedynia.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok (druk nr 6/46). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd przyjął protokół z przebiegu konsultacji projektu  
Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 



 6

Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 
Gryfińskiego w roku szkolnym 2014/2015 (druk nr 7/46). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2014/2015. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego 
w roku szkolnym 2014/2015w 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 przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2014/2015. 

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. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. – Wydziału „OŚ” 
(druk nr 8/46). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym 
zmniejsza się o 814,80 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne 
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW  
w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu wraz                     
z dokumentacją techniczną”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
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wydatków na zadanie „Modernizacja źródła ciepła w SOSW  
w Chojnie” (zadania finansowane środkami z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska). 

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

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków 
budżetowych na 2015 r. – w części dotyczącej dochodów 
otrzymywanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska jak 
i wydatków przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 9/46). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w związku z którym 
zwiększa się o 10 000,00 zł plan dochodów z tytułu opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska oraz dokonuje się zmian w planie wydatków 
finansowanych tymi środkami. 

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

12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 10/46). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 65,44 zł 
przeznaczonych na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. 

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

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 
2015 r. (druk nr 11/46). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
w planie wydatków na realizację projektu „Od praktyki do pracy”  
w ramach Programu Erasmus+ o 1 620,71 zł. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 12/46). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę w listopadzie o 100 000,00 zł i w grudniu 
o 112 925,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej 
transzy sierpniowej o 75 529,00 zł i październikowej o 137 396,00 zł.    

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

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 13/46). 

 
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 141/2015 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. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk  
nr 14/46). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, ustalając: 
- dochody w wysokości 70 576 188,67 zł, 
- wydatki w wysokości 73 206 188,67 zł. 
Planowany w roku 2016 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego, 
ustalony jako różnica planowanych do wykonania dochodów 
budżetowych oraz planowanych do realizacji wydatków budżetowych, 
został oszacowany na poziomie 2 630 000,00 zł. Pokryty zostanie 
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz z wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  
Projekt uchwały zostanie przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
oraz radnym Rady Powiatu w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2016-2039 (druk nr 14/46). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2016-2039 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 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
- pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie znak pisma: WUP.III.5612.JJ.2015; 
NR:A/RPO-PO/7.1/23/EMi/15 z dnia 27 października 2015 r. dot. naboru wniosków (1/46); 
- pismem Naczelnika Wydziału „RI”, znak: RI.7013.26.2015.AM z dnia 29 października 
2015 r. skierowanym do firmy Giardino Beata Cabaj ze Szczecina dot. zgłoszenia do 
końcowego odbioru inwestycji pn. Rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdroju (2/46); 
- stanowiskiem Inżyniera Kontraktu w sprawie kolizji ogrodzenia przy inwestycji  
pn. Rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju (3/46); 
- pismem Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie zawierającym szacunkowy koszt 
inwestycji dot. rozbudowy szpitala (4/46). 
- Zarząd większością głosów wyraził zgodę na poparcie wystąpienia Rady Powiatu 
Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego dot. zapisów tegorocznej ustawy 
okołobudżetowej  – nadzór „BRZ”(5/46).  
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 46/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 …………………………….. 


