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Protokół nr 68/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 

 W dniu 14 kwietnia 2016 r. w godz. od 900 do 1220  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 67/V/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

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

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2016 r. 

(druk nr 1/68). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym w 2016 r. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym w 2016 r., w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 201/2016 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2016 r. 

Zarząd zobowiązał Dyrektora do przesłania do gmin z terenu powiatu 

ogłoszenia o konkursie z prośbą o zamieszczenie na tablicach ogłoszeń  

i stronach internetowych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 
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2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/2016  

do umowy z dnia 04.01.2016 r. w sprawie finansowania kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie (druk  

nr 2/68). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 1/2016 do umowy nr PCPR.MB.4360.01.2016 z dnia 04.01.2016 r. 

zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie  

w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 

 

3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/2016 do 

umowy z dnia 15.10.2004 r. w sprawie finansowania kosztów 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (druk  

nr 3/68). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 1/2016 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15.10.2004 r. zawartej 

pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” w sprawie finansowania kosztów 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 

 

4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie oraz umowy 

pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie 

dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej (druk nr 4/68). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy 

nr PCPR.MB/16/2016 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim 

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  

w Gryfinie oraz umowy nr PCPR.MB/17/2016 pomiędzy Powiatem 
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Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk” w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

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 

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

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 

- trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 

- wartości szacunkowej, 

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

- Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku przy 

ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III 

piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych” (druk nr 5/68). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia pn. „Przebudowa budynku przy  

ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra 

oraz budowy windy dla niepełnosprawnych” wraz ze zmianami.  
 

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. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, 

III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”, w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 202/2016 w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku przy  

ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra 

oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zlecenia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej  

na adaptację budynku warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na Zakład 

Aktywności Zawodowej przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie”. 

2. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w zakresie wykonanych remontów w kotłowni w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. 

 
Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych– Agnieszka Madejak-Saków. 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzanie Drogami – Arkadiusz Durma. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój  

dot. wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 1407Z Cieplikowo-Tchórzno, w miejscowości Góralice (druk  

nr 6/68). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzanie 

Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą 

Trzcińsko-Zdrój dot. wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1407Z Cieplikowo-Tchórzno, w miejscowości Góralice, 

Zarząd zobowiązał Naczelnika do przedstawienia przedmiaru robót  

na powyższe zadanie i jednogłośnie postanowił, iż wniosek  

po uzupełnieniu zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami  

w/s rozstrzygnięcia  postępowania przetargowego w trybie art.39 - 

przetarg nieograniczony, na zadanie pn.: „Przebudowa trasy 

tranzytowej w mieście Gryfino” (druk nr 7/68). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej 

powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zadanie pn. „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 

Wykonawcy tj. Spółki Akcyjnej BUDIMEX z Warszawy z oferowaną 

ceną w wysokości 6 314 835,45 zł brutto. Zadanie będzie 

współfinansowane ze środków Programu rozwoju gminnej  
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i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz Gminę 

Gryfino w wysokości 10%. W części finansowanej  z budżetu powiatu 

350 000 zł pochodzić będzie ze środków Wydziału „OŚ”. 

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

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 

pod nr sprawy ZD.272.8.2016.MW 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s 

rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  

w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania 

pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 

gryfińskiego, w latach 2016/2017 z podziałem na 3 zadania: zadanie 

I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – 

gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: 

Cedynia,  Mieszkowice i Moryń” (druk nr 8/68). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej  

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

powiatu gryfińskiego, w latach 2016/2017 z podziałem na 3 zadania: 

zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II 

– gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: 

Cedynia,  Mieszkowice i Moryń”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził  

na poszczególne zadania wybór Wykonawcy: 

- zadanie nr I – gminy: Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa – 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD z Wełtynia  

z oferowaną kwotą brutto 143 213,85 zł, 

- zadanie nr II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój - 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD z Wełtynia  

z oferowaną kwotą brutto 168 062,28 zł, 

- zadanie nr III – gminy Mieszkowice, Moryń i Cedynia - 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD z Wełtynia  

z oferowaną kwotą brutto 154 059,60 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 

pod nr sprawy ZD.272.9.2016.MW. 

 
Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „EK” (druk  

nr 9/68). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 203/2016 w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmiany w planie 

finansowym wydatków na 2016 rok w następujący sposób: 

- zmniejszyć plan finansowy Starostwa Powiatowego: 

 dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – Zakup usług 

pozostałych – 82 000,00 zł 
 

 dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 – 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4300 – Zakup usług 

pozostałych – 22 000,00 zł 
 

- zwiększyć plany finansowe jednostek oświatowych: 

 dział 801, rozdział 80146 – 82 000,00 zł: 
 

Lp. Wyszczególnienie § 4210 § 4300 § 4410 § 4700 

1. ZSP Nr 2 w Gryfinie 1 000,00 10 600,00 2 000,00 8 000,00 

2. ZSP w Chojnie 500,00 7 000,00 10 000,00 6 000,00 

3. ZSS w Nowym Czarnowie 300,00 11 500,00 600,00 5 000,00 

4.  SOSW w Chojnie 1 500,00 11 200,00 2 000,00 4 800,00 

 Razem 3 300,00 40 300,00 14 600,00 23 800,00 

 

 dział 854, rozdział 85446 – 22 000,00 zł: 
 

Lp. Wyszczególnienie § 4210 § 4300 § 4410 § 4700 

1.  PPP w Gryfinie 4 000,00 10 000,00 2 000,00 5 000,00 

2. SOSW w Chojnie - - 1 000,00 - 

 Razem 4 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania eliminacji powiatowych 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 

Drogowego (druk nr 10/68). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. dofinansowania eliminacji 

powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 

Ruchu Drogowego, które odbędą się 28 kwietnia br. w Gimnazjum  

w Mieszkowicach, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w wysokości 2 000 zł na zakup nagród i pucharów dla 

zwycięzców turnieju. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

11. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na nadanie imienia i przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s nadania imienia 

szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 (druk nr 11/68). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 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 nadania imienia szkołom wchodzącym w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 
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. 
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12. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

rzeczowych składników wyposażenia (druk nr 12/68). 

 

Na wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne 

przekazanie na rzecz Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie 

rzeczowych składników wyposażenia (dwóch biurek) wymienionych  

w protokole-wniosku nr 17/2016 Komisji działającej w oparciu  

o zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły.  

Nadzór nad realizacją powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „OR”. 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek. 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk. 

 

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 

Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej (druk nr 13/68). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych 

Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 

przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 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 zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
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14. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „OŚ” (druk  

nr 14/68). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na zwiększenie w dziale 020 - Leśnictwo, rozdziale 02002, paragrafie 

4300 o kwotę 25 000 zł na zadanie „Nadzór nad gospodarką leśną”. 

Środki pochodzić będą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”  

i  „FK”. 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa – Maria Ilińczyk. 

 

15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  

na 2016 r. (druk nr 15/68). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na dokonanie zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. polegającej na zmniejszeniu transzy w lutym  

o 65 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w kwietniu br. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi  „FK”. 

 

16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  

na 2016 r. (druk nr 16/68). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany  

w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. 

polegającej na zwiększenie transzy w kwietniu o 15 000,00 zł, w maju  

o 1 500,00 zł, w czerwcu o 1 500,00 zł, w lipcu o 1 500,00 zł, w sierpniu 

o 1 500,00 zł, we wrześniu o 6 500,00 zł, w październiku o 6 500,00 zł  

i w listopadzie o 570,65 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy  

w grudniu o 34 570,65 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi  „FK”. 
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17. 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 (druk nr 17/68). 

 

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. 
 

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, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 204/2016 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.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 169/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2016 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do 

dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są 

dysponentami na 2016 rok (druk nr 18/68). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 169/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.  

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  

na 2016 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży  

do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których  

są dysponentami na 2016 rok. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 169/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 

r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok i upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 

do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2016 rok,  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 205/2016 w sprawie zmiany 

uchwały nr 169/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok i upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, 

inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków 

budżetowych, których są dysponentami na 2016 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

 

19. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski (cd.): 

 
1. Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr LXXVI.137.2016 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2016 r.  

w/s wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  

za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie z dnia 31 marca 2016 r. przedkładającym kopie faktur za energię cieplną 

opłacone w styczniu, lutym i marcu br. 

3. Zarząd zapoznał się z pismem Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach z dnia  

8 kwietnia 2016 r. do radnego T. Mirakowskiego, przesłanym do wiadomości Rady 

Powiatu, stanowiącym odpowiedź na stawiane zarzuty, m.in. zbyt niskiej stawki 

żywieniowej. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 68/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 …………………………….. 


