
Protokół nr 49/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 26 listopada 2015 r.  w godz.  od 900 do 1600   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 Gryfiński 

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 48/V/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. został przyjęty jednogłośnie 
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

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

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s kontroli  szkół
niepublicznych dotowanych przez  Powiat  Gryfiński  w roku  2015
(druk nr 1/49).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  kontroli  szkół
niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2015.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie kontroli szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2015, 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 149/2015 w sprawie kontroli
szkół  niepublicznych  dotowanych  przez  Powiat  Gryfiński  
w roku 2015.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „EK”.

2. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy o
udzielenie  dotacji  celowej  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (druk nr 2/49).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu
nr 1 do umowy nr 28/EK/15 o udzielenie  dotacjo celowej zawartej  
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w  dniu  11  czerwca  2015  r.  pomiędzy  Powiatem  Gryfińskim  
a  Parafią  Rzymskokatolicką  pw.  Przemienienia  Pańskiego  
w Mieszkowicach,  na realizację zadania pn. „Remont i  konserwacja
wieży  zabytkowej  kościoła  pw.  Przemienienia  Pańskiego  
w Mieszkowicach”, w którym wydłuża się termin realizacji zadania.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

3. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  dofinansowania  zawodów  dla  dzieci  w  karate  
i pływaniu pn. „XV Laguna Cup” (druk nr 3/49).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania zawodów dla dzieci  
w  karate  i  pływaniu  pn.  „XV  Laguna  Cup”,  Zarząd  jednogłośnie
wyraził  zgodę na zakup zestawu ratownictwa medycznego do kwoty
1500 zł,  który  zostanie  przekazany w formie  użyczenia  na potrzeby
Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  Kamikaze.  Środki  na  zakup
zestawu pochodzić będą z planu finansowego Wydziału Zarządzania
Kryzysowego.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK” i „EK”.

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.

4. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Organizacji  i  Informacji  
w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo
Powiatowe  w  Gryfinie  do  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru
Budowlanego w Gryfinie  składników majątku  ruchomego (druk  
nr 4/49).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  nieodpłatne  przekazanie  przez
Starostwo Powiatowe w Gryfinie na rzecz Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru  Budowlanego  w  Gryfinie  składników  majątku  ruchomego
wymienionych  w  protokole  nr  4/2015  Komisji  do  spraw
zagospodarowania  ruchomych  składników  majątkowych  z  dnia  
16 listopada 2015 r.
Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „OR”.
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5. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Organizacji  i  Informacji  
w/s  wyrażenia  zgody  na  sposób  zagospodarowania  zbędnych
składników  majątku  ruchomego  użytkowanych  przez  Starostwo
Powiatowe w Gryfinie (druk nr 5/49).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na zagospodarowanie zbędnych składników
majątku  ruchomego  użytkowanych  przez  Starostwo  Powiatowe  
w  Gryfinie,  wskazanych  w  protokole  nr  1/2015  Komisji  do  spraw
zbiorów  wspomagających  z  dnia  9  listopada  2015  r.,  w  sposób
proponowany przez komisję.
Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „OR”.

6. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  powołania
Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych 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 6/49). 

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji
konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie
ofert  na  powierzenie  organizacji  pozarządowej  prowadzącej
działalność  pożytku  publicznego  prowadzenia  punktu  nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych 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 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  150/2015  w  sprawie
powołania  Komisji  konkursowej  do  zaopiniowania  ofert  złożonych  
w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej
prowadzącej  działalność  pożytku  publicznego  prowadzenia  punktu
nieodpłatnej  pomocy  prawnej  na  terenie  powiatu  gryfińskiego  
w 2016 r.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „OR”.

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji –
Agnieszka Turek.
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7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w  Chojnie  w/s  zmiany  planu  wydatków  budżetowych  jednostki  
na 2015 r. (druk nr 12/49).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zmniejsza  się  plan wydatków jednostki  w rozdziale  80195-Pozostała
działalność  o  201,00  zł  na zakupy  inwestycyjne,  przy  jednoczesnym
zwiększeniu  planu  wydatków  na  zakup  wyposażenia  gabinetu
profilaktyki zdrowotnej.
Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Dyrektorowi jednostki.

8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w  Chojnie  w/s  zmiany  planu  wydatków  budżetowych  jednostki  
na 2015 r. (druk nr 13/49).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne
między  rozdziałami  w  dziale  801-Oświata  i  wychowanie  o  kwotę  
13 500,00 zł.
Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Dyrektorowi jednostki.

9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w  Chojnie  w/s  zmiany  planu  wydatków  budżetowych  jednostki  
na 2015 r. (druk nr 14/49).

Po zapoznaniu się w z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę na zmniejszenie planu wydatków jednostki w rozdziale 85403-
Specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze  o  1  650,00  zł  na  zakup
materiałów  i  wyposażenia,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu
wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup laptopa do obsługi Systemu
Informacji Oświatowej). Jednocześnie zobowiązał Sekretarza Powiatu 
o  wystąpienie  do  dyrektora  jednostki  o  możliwość  przekazania
posiadanego  laptopa,  który  nie  spełnia  wymagań  do  obsługi
oprogramowania SIO, na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, „SE” 
i Dyrektorowi jednostki.
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10. Wniosek  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  
w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki
na 2015 r. (druk nr 15/49).

Na  wniosek  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany 
w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 4 998,00 zł. 
Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.

11.  Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki  na 2015 r. (druk  
nr 16/49).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na  zwiększenie  planu  finansowego  jednostki  na  2015  r.  o  kwotę  
2 815,91 zł w związku z refundacją przez Agencję Programu Erasmus+
kosztów udziału w seminarium. 
Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Dyrektorowi jednostki.

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
(druk nr 17/49).

Zarząd  jednogłośnie  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora
Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 80195 – Pozostała
działalność, o kwotę 2 000,00 zł na realizację projektu „Od praktyki  
do pracy 2”.
Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Dyrektorowi jednostki.

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany
w  planie  wydatków  budżetowych  Starostwa  Powiatowego  
w Gryfinie na 2015 r. – Wydziału „OR” (druk nr 18/49).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zmniejszenie  o  3  000,00  zł  planu
wydatków  na  zakupy  inwestycyjne  w  rozdziale  75020-Starostwa
powiatowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup
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materiałów  i  wyposażenia,  z  przeznaczeniem  na  zakup  osuszacza  
do pomieszczeń piwnicznych.
Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Wydziałowi „OR”.

14. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków
budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok (druk
nr 19/49).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  transzy  dla  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie w listopadzie o 2 000 000,00 zł i w grudniu  
o 4 474 531,26 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych
transz w marcu o 147 540,23 zł, w kwietniu o 1 297 520,61 zł, w maju 
o 1 610 000,00 zł, w czerwcu o 917 118,03 zł, w lipcu o 790 000,00 zł,
w  sierpniu  o  960  000,00  zł,  we  wrześniu  o  299  068,76  zł  
i w październiku o 453 283,63 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków.

15. Wniosek  uzupełniający  Naczelnika  Wydziału  Remontów,
Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  w/s  rozpatrzenia  wniosku
Wykonawcy  części  niekwalifikowanej  na:  „Pełnienie  funkcji
inżyniera  kontraktu  pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu
zabytkowego w Domu Pomocy  Społecznej  w Trzcińsku  Zdroju”  
na  przedłużenie  umowy  nr  3/S/2015  z  dnia  03.06.2015  r.  
i  zwiększenia  wynagrodzenia  w  części  –  „Rewitalizacja  Parku”
(druk nr 7/49).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem Naczelnika  Wydziału  Remontów,
Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  w/s  rozpatrzenia  wniosku
Wykonawcy części niekwalifikowanej na: „Pełnienie funkcji inżyniera
kontraktu  pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu  zabytkowego  
w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  Zdroju”  na  przedłużenie
umowy nr 3/S/2015 z dnia 03.06.2015 r. i zwiększenia wynagrodzenia 
w części  –  „Rewitalizacja  Parku”,  Zarząd jednogłośnie  postanowił,  
iż  wniosek  po  uzupełnieniu  zostanie  rozpatrzony  na  kolejnym
posiedzeniu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.
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16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień
Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie  aneksu do umowy
partnerskiej  w  celu  realizacji  zadania  pn.  „DOM  z  SERCEM  
w  Trzcińsku  Zdroju  -  Restauracja  historycznego  obiektu
zabytkowego”,  współfinansowanego  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  
na  lata  2007-2013,  poddziałanie  5.2.2  –  zachowanie  dziedzictwa
kulturowego,  którego  źródłem  finansowania  jest  Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego (druk nr 8/49).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na zawarcie aneksu nr 3 wraz ze zmianami, do umowy partnerskiej  
w  sprawie  wspólnej  realizacji  projektu  pn.  „DOM  z  SERCEM  
w  Trzcińsku  Zdroju  -  Restauracja  historycznego  obiektu
zabytkowego”,  współfinansowanego  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  
na  lata  2007-2013,  poddziałanie  5.2.2  –  zachowanie  dziedzictwa
kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.

17. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i Zamówień Publicznych 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.  „Świadczenie  usług
pocztowych na rzecz  Starostwa Powiatowego w Gryfinie”  (druk  
nr 9/49).

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  tryb
postępowania,  wartość  szacunkową  oraz  Specyfikację  Istotnych
Warunków Zamówienia pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego  pn.  „Świadczenie  usług  pocztowych  na  rzecz  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie”,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  jednogłośnie  podjął  uchwałę  nr  151/2015  w  sprawie
powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Świadczenie  usług
pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”.
Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „RI”.

Posiedzenie   Zarządu  Powiatu  opuścił  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Remontów,
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.

18. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  wyrażenia
zgody na zawarcie umowy użyczenia części  nieruchomości  (druk  
nr 10/49).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  użyczenia  części  nieruchomości,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 152/2015 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „GN”.

Posiedzenie   Zarządu  Powiatu  opuściła  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Geodeta Powiatowy  
– Grzegorz Downar.

19. Wniosek  Geodety  Powiatowego  w/s  udzielenia  zamówienia
publicznego obejmującego przekształcenie istniejącej bazy GESUT,
utworzenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty
budowlane trwale związane z budynkami na terenie Miasta i Gminy
Moryń (druk nr 11/49).
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Na  wniosek  Geodety  Powiatowego,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę na dokonanie zapytania o cenę na wykonanie usługi obejmującej
przekształcenie  istniejącej  bazy  GESUT,  utworzenie  bazy  BDOT500
oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane  
z  budynkami  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Moryń.  Jednocześnie
zobowiązał Geodetę Powiatowego do przedstawienia projektu umowy 
z wykonawcą (załącznik do SIWZ).
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Geodecie Powiatowemu.

Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar.

20. 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 20/49).

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.

Starosta  Gryfiński  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 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 153/2015 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”.

O godz. 12.25 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach
do czasu zakończenia XII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  O godz.15.45 wznowiono
obrady.

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 21/49).
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Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  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.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie 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 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 154/2015 w sprawie 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”.

22. 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 22/49).

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.

Starosta  Gryfiński  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 – 5 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 155/2015 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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23. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

1. Zarząd  zapoznał  się  z  wystąpieniem  pokontrolnym  Przewodniczącego  Komisji
Rewizyjnej z dnia 23 listopada 2015 r. z przeprowadzonej kontroli standaryzacji  
i  warunków zamieszkania  wychowanków Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  
nr 1 w Chojnie.

2. Zarząd  zapoznał  się  z  pismem  Prezesa  Zarządu  Spółki  „Szpital  Powiatowy  
w Gryfinie  Sp. z  o.o.  znak pisma:  44/2015/SZGMS z dnia 18 listopada 2015 r.
dotyczącym sprzedaży działki nr 160 obr. 3 Gryfino.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 49/V/2015.

Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________

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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