
Protokół nr 60/V/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu  18  lutego  2016  r.  w  godz.  od  930 do  1200   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. Porządek obrad został zmieniony, dodano:
- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powołania Skarbnika
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 16/60).

 Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).
3. Protokół Nr 59/V/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz.

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia
pomocy finansowej gminie Banie (druk nr 1/60). 

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Banie.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Banie, 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 udzielenia pomocy finansowej gminie Banie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”.

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
– Waldemar Derkacz.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska.
Na posiedzenie przyszedł Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler.
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2. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  dot.
wyrażenia  zgody  na  podpisanie  umowy  na  świadczenie  usług
polegających na sporządzeniu przez biegłego skarbowego wyceny
pojazdów  usuniętych  z  dróg  na  terenie  Powiatu  Gryfińskiego  
w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2/60).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,
Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  podpisanie  umowy  
Nr  4/KM/2016  z  Józefem  Gralewiczem  prowadzącym  działalność
gospodarczą  Rzeczoznawstwo  Motoryzacyjne  z  Gryfina  
na  świadczenie  usług  polegających  na  sporządzeniu  przez  biegłego
skarbowego wyceny pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu
Gryfińskiego  w  trybie  art.  130a  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.
Prawo o  ruchu  drogowym,  za  kwotę  oszacowania  1  sztuki  pojazdu
200,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.

3. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  dot.
wyrażenia  zgody  na  podpisanie  umowy  na  świadczenie  usług
polegających na odbieraniu i demontowaniu pojazdów kompletnych
i  niekompletnych  przeznaczonych  przez  zamawiającego  
do likwidacji oraz wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia
20  stycznia  2005  r.  o  recyklingu  pojazdów  wycofanych  
z eksploatacji (druk nr 3/60).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 3/KM/2016 
z  Zenonem  Staszków  prowadzącym  działalność  gospodarczą  ZUH
„ZENEX-AJV”  Zakład  Ekspertyz  Samochodowych  z  Goleniowa  
na  świadczenie  usług  polegających  na  odbieraniu  i  demontowaniu
pojazdów  kompletnych  i  niekompletnych  przeznaczonych  przez
zamawiającego  do  likwidacji  oraz  wydawania zaświadczeń  zgodnie  
z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, za kwotę 370,00 zł brutto za każdy pojazd. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 
– Aneta Płóciennik-Śmiałkowska.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków.
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych dot. rozpatrzenia oferty na „Wykonanie dokumentacji
na  modernizację  instalacji  p.poż”  w  celu  zabezpieczenia
wymaganego ciśnienia w hydrantach p.poż. w budynkach szkoły  
i  internatu Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr 2  w Gryfinie  
na  podstawie  protokołów  z  badania  wewnętrznych  sieci
wodociągowych p.poż. (druk nr 4/60).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na  zawarcie  umowy  z  Michałem  Słobodzianem  prowadzącym
działalność  gospodarczą  MS  SANIT  ze  Szczecina  na  wykonanie
dokumentacji  technicznej  na  modernizację  instalacji  p.poż  w  celu
zabezpieczenia  wymaganego  ciśnienia  w  hydrantach  p.poż.  
w budynkach szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Gryfinie, na podstawie protokołów z badania wewnętrznych sieci
wodociągowych p.poż., za kwotę 7 995,00 zł brutto. Środki pochodzić
będą z rezerwy ogólnej na zadania inwestycyjne.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

5. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

1. Zarząd  zapoznał  się  z  pismem  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  z  dnia  08.02.2016  r.  do  GIARDINIO  Beata  Cabaj  
dot.  realizacji  umowy  pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu  zabytkowego  
w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  Zdroju”  –  I  część  zamówienia
(Rewitalizacja  parku  wokół  DPS  w  Trzcińsku  Zdroju)  na  podstawie  projektu  
pn. „DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju – Restauracja historycznego obiektu
zabytkowego”,  w  ramach  RPO  na  lata  20007-2013,  poddziałanie  5.2.2.  
–  zachowanie  dziedzictwa  kulturowego,  którego  źródłem  finansowania  jest
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

2. Zarząd  zapoznał  się  z  pismem  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  z dnia 12.02.2016 r.  do Ecotronica  S.C.  dot.  realizacji
umowy  pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu  zabytkowego  w  Domu  Pomocy
Społecznej w Trzcińsku Zdroju” – I część zamówienia (Rewitalizacja parku wokół
DPS w Trzcińsku Zdroju) i umowy o podwykonawstwo do ww. zamówienia.

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

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha.
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6. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o odroczenie
spłaty rat ustalonych porozumieniem z dnia 24 lutego 2015 r. (druk
nr 5/60).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami  
i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  rozpatrzenia  wniosku  o  odroczenie
spłaty  rat  dłużnika,  Zarząd jednogłośnie  wyraził  zgodę na zawarcie
aneksu  nr  1  do  porozumienia  z  dnia  24  lutego  2015  r.,  w  którym
postanawia  odroczyć  termin  spłaty  rat  miesięcznych  należności
głównej do 30. czerwca 2016 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

7. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
 Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  akceptacji  projektu  uchwały
Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników  „Szpitala
Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. oraz upoważnienia Członka
Zarządu  Powiatu  do  reprezentowania  i  podejmowania  uchwał  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (druk nr 6/60).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt
uchwały  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników  „Szpitala
Powiatowego  w  Gryfinie”  Spółka  z  o.o.  oraz  upoważnił  Pana
Wojciecha  Konarskiego  do  reprezentowania  Powiatu  Gryfińskiego  
na  Nadzwyczajnym  Zgromadzeniu  Wspólników  „Szpitala
Powiatowego w Gryfinie”  Sp.  z  o.o.,  z  prawem do głosowania przy
podejmowaniu uchwał.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

8. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie  dot.  podpisania porozumienia  z  dnia 3 lutego 2016 r.
między  Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin  w/s  określenia
zasad  pokrywania  przez  Powiat  Gryfiński  kosztów  rehabilitacji
uczestnika  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  przy  Stowarzyszeniu
Pomocy  w  Rozwoju  Społecznym  i  Zawodowym  Osób
Niepełnosprawnych w Szczecinie, niebędącego mieszkańcem Miasta
Szczecin (druk nr 7/60). 
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Na wniosek Naczelnika Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie
porozumienia z dnia 3 lutego 2016 r. między Powiatem Gryfińskim  
a  Miastem Szczecin  w/s  określenia  zasad  pokrywania  przez  Powiat
Gryfiński  kosztów  rehabilitacji  uczestnika  Warsztatu  Terapii
Zajęciowej  przy  Stowarzyszeniu  Pomocy  w  Rozwoju  Społecznym  
i  Zawodowym  Osób  Niepełnosprawnych  w  Szczecinie,  niebędącego
mieszkańcem Miasta Szczecin.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR.

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

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

9. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  przyznania
dodatku  motywacyjnego  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 8/60).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dodatku
motywacyjnego  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych
prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Gryfiński, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  178/2016  w  sprawie
przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek
oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat  Gryfiński  (na  okres  
od  1.03.2016  r.  do  31.08.2016  r.).  Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał
Naczelnika  do  przygotowania  zmian  do  regulaminu  wynagradzania
nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych
przez Powiat Gryfiński, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „EK”.

10.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  przyjęcia  protokołu  z  posiedzenia  Komisji
Stypendialnej oraz podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie
w/s  określenia  listy  stypendystów  Stypendium  Rady  Powiatu
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Gryfińskiego  dla  uczniów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat
Gryfiński (druk nr 9/60).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  
z  posiedzenia  Komisji  Stypendialnej  z  dnia  9  lutego  2016  r.  
oraz omówił projekt uchwały w sprawie określenia listy stypendystów
Stypendium  Rady  Powiatu  Gryfińskiego  dla  uczniów  szkół
prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów
szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  179/2016  w  sprawie
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

11.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  przyjęcia  protokołu  z  kontroli  problemowej
przeprowadzonej  w  Prywatnym  Liceum  Ogólnokształcącym  
w Gryfinie (druk nr 10/60).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  
z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  Prywatnym  Liceum
Ogólnokształcącym w Gryfinie i  skierował  wystąpienie pokontrolne  
do osoby prowadzącej szkołę.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

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

12.Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie -
Wydziału „OR” (druk nr 11/60).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany
w  rozdziale  75515-Nieodpłatna  pomoc  prawna,  polegającej  
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na  zmniejszeniu  o  59 946,00  zł  planu  wydatków  przeznaczonych  
na  dotacje  dla  organizacji  pozarządowych,  przy  jednoczesnym
zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych.

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

13.Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie -
Wydziału „OR” (druk nr 12/60).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany
w  rozdziale  75515-Nieodpłatna  pomoc  prawna,  polegającej  
na  zmniejszeniu  o  36  349,00  zł  planu  wydatków  przeznaczonych  
na wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu
wydatków na zakup usług pozostałych.

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

14.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu
powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu
Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania
uchwały  budżetowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok  (druk  
nr 13/60).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu
na  2016  rok  oraz  zmiany  uchwały  nr  167/2016  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu
Powiatu  w Gryfinie  z  dnia  21  stycznia  2016 r.  w sprawie  wykonania  uchwały  budżetowej  Powiatu
Gryfińskiego na 2016 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 180/2016 w sprawie zmiany
budżetu  powiatu  na  2016  rok  oraz  zmiany  uchwały  nr  167/2016
Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  21  stycznia  2016  r.  w  sprawie
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „FK”.
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15.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany
budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 14/60).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  zmiany  budżetu  powiatu  na  2016  rok  wraz  ze  zmianą  
w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok wraz ze zmianą?

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

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

16.Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego (druk nr 15/60).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego, w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę?

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

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.

17.Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego (druk nr 16/60).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego, w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę?

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

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.

18.Sprawy różne, informacje i wolne wnioski - cd.

1. Zarząd zapoznał się z informacją uzupełniającą Skarbnika Powiatu do sprawozdania
z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia
31.12.2015 r.

2. Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
3. Informacja Skarbnika  Powiatu  Izabeli  Świderek  związana  z  zakończeniem  roku

budżetowego  2015  wraz  z  załącznikami:  -  informacja  o  stanie  środków  na
rachunkach Powiatu Gryfińskiego, - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie
jednostki samorządu terytorialnego, - zestawienie aktualnego na dzień 31.12.2015 r.
zadłużenia  z  tytułu  kredytów  zaciągniętych  przez  Powiat  Gryfiński  oraz
wyemitowanych  obligacji,  -  inwentaryzacja  środków pieniężnych  na  rachunkach
Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2015 r. metodą potwierdzenia sald.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 60/V/2016.

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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