
Protokół nr 47/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 12 listopada 2015 r.  w godz.  od 815  do 1105  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  46/V/2015  z  dnia  5  listopada  2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  wniosku
Polskiego  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem
Umysłowym  Koło  w  Gryfinie  w/s  rozwiązania  umowy  użyczenia
nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sprzymierzonych 5a
w Gryfinie   (druk nr 1/47).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.

Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Polskiego
Stowarzyszenia  na Rzecz  Osób z  Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie z dniem
1  lutego  2016  r.  umowy  użyczenia  nieruchomości  zabudowanej
położonej  przy  ul.  Sprzymierzonych  5a  w  Gryfinie,  w  związku  
ze zmianą siedziby do budynku przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie.

Jednocześnie  zobowiązał  Naczelnika  do  przygotowania  projektu
uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  przy  ul.
Sprzymierzonych 5a w Gryfinie oraz dokonana jej wyceny.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

2. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  wniosku
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s użyczenia pomieszczeń  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie   (druk nr 2/47).
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Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  Zarząd  jednogłośnie
wyraził zgodę na użyczenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie,
do dnia 31 grudnia 2016 r., trzech pomieszczeń biurowych na I piętrze
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, z przeznaczeniem
na prowadzenie zadań statutowych jednostki. Jednakże w przypadku
zbycia nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie istnieje
możliwość wypowiedzenia jednostce umowy z 1. miesięcznym okresem.

Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał  Naczelnika  do  zweryfikowania
umowy  zawartej  z  Zachodniopomorską  Wojewódzką  Komendą
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie na użyczenie  pomieszczeń
biurowych  na  II  piętrze  w  budynku  przy  ul.  Sprzymierzonych  9  
w Gryfinie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

3. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody
na wykonanie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem
wolnych  pomieszczeń  na  użytek  mieszkańców  oraz  generalnym
remontem  3  łazienek  w  budynku  głównym  Domu  Pomocy
Społecznej w Moryniu   (druk nr 3/47).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału
Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  oraz
pozytywnej  opinii  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  dla
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu na wykonanie prac
budowlanych związanych z zagospodarowaniem wolnych pomieszczeń
na  użytek  mieszkańców  oraz  generalnym  remontem  3  łazienek  
w  budynku  głównym  jednostki.  Prace  remontowe  nie  będą
współfinansowane przez Powiat Gryfiński.

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

4. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  ustalenia
wysokości  ceny  wywoławczej  w  II  przetargu  ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (druk
nr 4/47).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny
wywoławczej  w  II  przetargu  ustnym  nieograniczonym  na  sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej
w obrębie 3 miasta Gryfino.
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 Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto jest  za  podjęciem uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta
Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  142/2015  w  sprawie
ustalenia  wysokości  ceny  wywoławczej  w  II  przetargu  ustnym
nieograniczonym  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność
Powiatu Gryfińskiego,  położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (cena  
w  wysokości  710 000,00  zł  na  nieruchomość  zabudowaną  budynkiem
biurowym przy ul. Sprzymierzonych 9).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia
zgody na zawarcie  kolejnych umów najmu,  których przedmiotem
jest część tej samej nieruchomości (druk nr 5/47).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  najmu,
których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.

 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest
część tej samej nieruchomości 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  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  najmu,
których  przedmiotem  jest  część  tej  samej  nieruchomości  
(z  dotychczasowymi  najemcami  na  czas  określony  do  10  lat  na
pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca  Naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.

6. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w  Gryfinie  w/s  zmniejszenia  planu  finansowego  wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 13/47).

Na  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd wyraził zgodę na zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł
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planu  wydatków  jednostki  na  zadania  zlecone  w  rozdziale  85321-
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

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

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia
zgody  na  zlecenie  wykonania  profilowania  nawierzchni  drogi  
i zagęszczenia podłoża kruszywem na drodze powiatowej Nr 1436Z
Białęgi-Goszków-Wierzchlas (druk nr 6/47).

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  zlecenie  Przedsiębiorstwu  Usługowo-
Handlowemu  „OKMA”  M.  J.  Hrynkiewicz  ze  Starego  Objezierza
wykonania do dnia 20 grudnia 2015 r. profilowania nawierzchni drogi i
zagęszczenia  podłoża  kruszywem  na  drodze  powiatowej  Nr  1436Z
Białęgi-Goszków-Wierzchlas, za kwotę 30 825,15 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarzadzania Drogami,
pod nr sprawy ZD.7134.2.88.2015.MW.

8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

-  Zarząd  zapoznał  się  z  odpowiedzią  Marszałka  Województwa
Zachodniopomorskiego,  znak pisma:  WliT-III.8011.7.2015.JS z  dnia  
23 października 2015 r., na pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania
Drogami  znak:  ZD.7111.20.2015.AD  z  dnia  15  września  2015  r.  
w sprawie propozycji przekazania blisko 40 km dróg wojewódzkich  
i zakresu proporcjonalności przekazywanych odcinków (2/47).

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

9. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  dofinansowania  II  edycji  Powiatowego  Konkursu
Profilaktycznego (druk nr 7/47).

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

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  dofinansowanie  
w kwocie 800,00 zł II edycji Powiatowego Konkursu Profilaktycznego
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organizowanego  w  dniu  1  grudnia  2015  r.  przez  Zespól  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, z przeznaczeniem na zakup nagród.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

10. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  dofinansowania  uczestnictwa  w  XXXI
Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym (druk nr 8/47).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd negatywnie  rozpatrzył  wniosek
Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Chojnie  o  dofinasowanie  
w kwocie 300,00 zł wyjazdu uczennicy szkoły na XXXI Ogólnopolski
Konkurs Krasomówczy w Legnicy, ze względu na fakt, iż nie jest to
zadanie własne powiatu. 

Jednocześnie członkowie Zarządu zadeklarowali wsparcie finansowe
wyjazdu we wnioskowanej kwocie ze środków własnych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

11. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  wyrażenia  zgody  na  podpisanie  Aneksu  
do  porozumienia  w  sprawie  powierzenia  Gminie  Gryfino
prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej (druk
nr 9/47).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu
nr 4 do porozumienia nr EK-3/09 zawartego w dniu 10 lutego 2009 r.
pomiędzy  Powiatem  Gryfińskim  a  Gminą  Gryfino  w  sprawie
powierzenia  prowadzenia  zadań  publicznych  w  zakresie  kultury
fizycznej, w którym:
 §  2  pkt.  3  otrzymuje  brzmienie:  „3)  Na  realizację  zadań

wymienionych  w  §  2  pkt  2  lit.  e-g,  Przejmujący  może
wykorzystać  nie  więcej  niż  40%  dotacji  celowej,  udzielonej  
w danym roku budżetowym”;

 w § 2 uchyla się pkt 4;
 pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

12. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w  Gryfinie  w/s  zapoznania  się  z  koncepcją  projektu  pn.
„Aktywizacja  wychowanków  pieczy  zastępczej  i  osób
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niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim – Razem w przyszłość”
(druk nr 10/47).

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 zapoznał się  z koncepcją projektu  
pn.  „Aktywizacja  wychowanków  pieczy  zastępczej  i  osób
niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim – Razem w przyszłość”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki.

13. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  udzielenia
pełnomocnictwa  dla  dyrektora  PCPR  do  wykonywania  czynności
związanych  z  przystąpieniem  do  realizacji  projektu  pn.
„Aktywizacja  wychowanków  pieczy  zastępczej  i  osób
niepełnosprawnych w powiecie  gryfińskim -  Razem w przyszłość”
(druk nr 11/47).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia
pełnomocnictwa  dla  dyrektora  PCPR  do  wykonywania  czynności
związanych z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Aktywizacja
wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie
gryfińskim - Razem w przyszłość”.

 Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto jest  za  podjęciem uchwały  Zarządu  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  dla  dyrektora  PCPR  do  wykonywania  czynności
związanych z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej  
i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość” w brzmieniu zaproponowanym
przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  143/2015  w  sprawie  
udzielenia  pełnomocnictwa  dla  dyrektora  PCPR  do  wykonywania
czynności  związanych  z  przystąpieniem  do  realizacji  projektu  
pn.  „Aktywizacja  wychowanków  pieczy  zastępczej  i  osób
niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość”.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s     wyrażenia
woli  realizacji  projektu  „Aktywizacja  wychowanków  pieczy
zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem
w przyszłość” (druk nr 12/47).
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Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  wyrażenia  woli  realizacji  projektu  „Aktywizacja
wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie
gryfińskim - Razem w przyszłość”.

 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej 
i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość” 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  wyrażenia  woli  realizacji  projektu  „Aktywizacja
wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie
gryfińskim - Razem w przyszłość”.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

15. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych
jednostki  oraz  w  planie  finansowym  wydatków  budżetowych
Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w Chojnie  na  2015  r.  (druk  
nr 14/47).

Na wniosek  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu
wydatków  Centrum  Placówek  Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie w dziale 851, rozdziale 85156, paragrafie 4130 – Składki  
na  ubezpieczenia  zdrowotne  o  kwotę  140,40  zł,  przy  jednoczesnym
zwiększeniu  o  tę  kwotę  planu  wydatków  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  w  dziale  851,  rozdziale  85156,
paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

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

16. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego
w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 15/47).

Na wniosek  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w  Gryfinie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na zwiększenie  
o 2 612,80 zł planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla
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Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej
w  Dębcach  oraz  o  9 323,20  zł  planu  wydatków  Domu  Pomocy
Społecznej  w  Nowym  Czarnowie,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu
dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża
Chrystusowego w Niegowie prowadzącego Dom Pomocy Społecznej  
w  Moryniu  o  11 926,60  zł  i  Stowarzyszenia  „Dom  z  Sercem”
prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju o 9,40 zł,
w celu dostosowania kwot planowanych dotacji do kwot przekazanych
z budżetu państwa.

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

17. Wniosek  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
w  Gryfinie  w/s  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r.   (druk nr 16/47).

Na  wniosek  Dyrektora Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
w  Gryfinie, Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zwiększenie 
z  rezerwy  celowej  na  zadania  z  zakresu  edukacyjnej  opieki
wychowawczej planu wydatków jednostki o 2 206,26 zł. 

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

18. 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 17/47).

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.
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 144/2015 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”.

19. Przyjęcie  projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  w/s zmiany
budżetu powiatu na 2015 rok (druk nr 18/47).

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

 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  budżetu  powiatu  na  2015  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 zmiany budżetu powiatu na 2015 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

-  Zarząd,  po  zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem  Centrum  Placówek  Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie z wykonania planu wydatków budżetowych za październik
2015 r. (1/47), negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora jednostki w sprawie zwiększenia
planu wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. lub 2016 r. (druk 17/45). Z dokonanej
analizy wynika, że jednostka posiada w ramach swojego planu finansowego wystarczające
środki na realizację zadań, tj. kwotę ok. 73 000,00 zł. Nadzór - Wydział „FK” i Dyrektor
jednostki.
- Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata
2015-2020.

Przebieg  posiedzenia  i  dyskusji  Zarządu Powiatu  znajduje  się  w wersji  elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 47/V/2015.

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz ________________________________

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 ……………………………..
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