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Protokół nr 75/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 9 czerwca 2016 r. w godz. od 800 do 1410 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył Wicestarosta Jerzy Miler  

a w dalszej części posiedzenie poprowadził Starosta Wojciech Konarski.  

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy 

obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag 

(porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 74/V/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

dot. zapoznania się z Raportem z przeprowadzonej kontroli przez 

wspólnika (Powiat Gryfiński), w zakresie kosztów 

administracyjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II  

Sp. z o.o. w Gryfinie (druk nr 1/75). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Kierownik Referatu Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo oraz Inspektor w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

 

Na posiedzenie przybył Starosta – Wojciech Konarski, który poprowadził obrady. 

 

Na wniosek Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, 

Zarząd zapoznał się z Raportem z przeprowadzonej kontroli przez 

wspólnika (Powiat Gryfiński), w zakresie kosztów administracyjnych 

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, i skierował wystąpienia do 

spółki „Dom Lekarski” S.A. z/s w Szczecinie  oraz do spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

Nadzór nad realizacją  zadania powierza się Kierownikowi Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – 

Edyta Szturo. 

 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się Referacie Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego pod nr sprawy KA.1711.1.2016. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z zawiadomieniem  

o Zwyczajnym Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego  
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w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz upoważnienia członka Zarządu Powiatu 

do reprezentowania i głosowania w imieniu wspólnika Powiat 

Gryfiński na niniejszym Zgromadzeniu (druk nr 2/75). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 

 Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem o Zwyczajnym 

Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie”  

Sp. z o.o. oraz jednogłośnie upoważnił Starostę Wojciecha Konarskiego  

do reprezentowania Zarządu na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. w dniu 

15 czerwca 2016 r. z prawem do głosownia przy podejmowaniu uchwał 

zgodnie z wytycznymi. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie  Zarządu Powiatu opuścili: Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  

– Anna Nikitińska oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 

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

„Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020”  

oraz Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014” (druk nr 3/75). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na 

lata 2016-2020”  oraz Raportu z realizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014”, do którego 

wprowadzono poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020”  oraz 

Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014”  

wraz z poprawkami? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony 

Środowiska na lata 2016-2020”  oraz Raportu z realizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014”. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 

4. 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. „Konserwacja 

stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d” (druk nr 4/75). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz po uzupełnieniu Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Konserwacja 

stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy 

ul. 11 Listopada 16 d”. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 230/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja stolarki 

okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  

ul. 11 Listopada 16 d”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.05.2016.SD. 

 

5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
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b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) 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 5/75). 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy 

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

oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”. 
 
Starosta 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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 231/2016 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 zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.04.2016.SD. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zakupu materiałów promocyjnych (druk nr 6/75). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd dokonał wyboru i wyraził zgodę 

na zakup materiałów promocyjnych tj.: opaska odblaskowa, brelok 

odblaskowy, piłka plażowa, jojo drewniane, długopis drewniany  
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z linijką, kredki, brelok z latarką,  magnes na lodówkę, plastikowe 

poncho przeciwdeszczowe, gra pamięciowa „memory” do kwoty 

15 000,00 zł oraz upoważnił Wydział „EK” do ilościowego określenia 

poszczególnych materiałów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wsparcia organizacji XI Spotkania Śpiewających 

Przyjaciół (druk nr 7/75). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu wniosku zespołu wokalnego „Kalimera”  

z Bielinka, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie finansowe 

do kwoty 600,00 zł organizacji XI Spotkania Śpiewających Przyjaciół, 

które odbędzie się 9 lipca br. w Bielinku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego  

z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego – mały grant 

(druk nr 8/75). 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki i rozpatrzeniu oferty Fundacji Horyzont 

na realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczeństwo przez 

profilaktykę – stop dla alkoholu”, Zarząd jednogłośnie nie wyraził 

zgody na dofinansowanie, ponieważ zaproponowane do realizacji 

zadanie jest z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom a prowadzenie 

tego typu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy – zgodnie  

z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487 ze zm.). Jednocześnie przyjęty do realizacji „Program 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2016 rok” nie obejmuje dofinansowania zadań w powyższym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy  

o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wyznaczenie  

i oznakowanie szlaków turystycznych wokół jeziora Leśnego  

w powiecie gryfińskim” (druk nr 9/75). 



 6 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 16/EK/16 o wsparcie realizacji 

zadania publicznego pod nazwą „Wyznaczenie i oznakowanie szlaków 

turystycznych wokół jeziora Leśnego w powiecie gryfińskim” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Leśnego 

„Lago” z Kamiennego Jazu, w którym przedłuża się do 30 listopada 

2016 r. termin realizacji zadania oraz niektórych działań 

uwzględnionych w harmonogramie prac. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie zakupu znaków drogowych dla potrzeb 

oznakowania pionowego dróg powiatowych (druk nr 10/75). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „WIMED” Oznakowanie 

Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy znaków drogowych wraz  

z uchwytami do montażu dla potrzeb oznakowania pionowego dróg 

powiatowych za kwotę 38 547,97 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy z Gminą Stare Czarnowo w sprawie 

wspólnej budowy chodnika w ciągu ulicy Szczecińskiej  

w miejscowości Stare Czarnowo (druk nr 11/75). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 16ZD/2016  

z Gminą Stare Czarnowo na wykonanie wspólnej budowy chodnika  

w ciągu ulicy Szczecińskiej w miejscowości Stare Czarnowo za kwotę 

149 087,96 zł brutto. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe  

w wysokości 99 888,93 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej 
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realizacji w 2016 roku robót drogowych w ciągu dróg powiatowych 

na terenie gminy Moryń (druk nr 12/75). 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy  

z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji w 2016 r. robót 

drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń, za 

kwotę do 80 000,00 zł brutto. Powiat przekaże na ten cel środki 

finansowe w wysokości 40 000,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 
 

13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy  

w sprawie dofinansowania budowy windy w budynku Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Gryfinie (druk nr 13/75). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał 

Dyrektora do przygotowania tekstu jednolitego umowy w sprawie 

dofinansowania budowy windy w budynku Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gryfinie i przedstawienia go na kolejnym posiedzeniu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. rozpatrzenia kolejnego projektu Aneksu do umowy 

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 

zaproponowanego przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” (druk  

nr 14/75). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na zawarcie Aneksu 

do umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 

zaproponowanego przez Stowarzyszenie „Pod Dębami”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
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15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy  

w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gryfinie (druk nr 15/75). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz po wprowadzeniu poprawki, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 2 do umowy  

nr PCPR.MB.4360.01.2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie 

finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Gryfinie, gdzie etat kasjera będzie wynosił 0,163 etatu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym Powiatu Gryfińskiego 

na 2016 r. (druk nr 16/75). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym w związku  

z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” finansowanego środkami PFRON, 

zwiększa się plan dochodów i wydatków  o kwotę 2 556,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  Dyrektorowi jednostki. 

 

17. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 17/75). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian  

w planie wydatków na zadania zlecone. Zmniejsza się plan wydatków 

na uposażenia funkcjonariuszy  o 2 546,00 zł (oszczędności z tytułu 

zwolnień lekarskich), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

na wypłatę nagrody uznaniowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  Kierownikowi jednostki. 

 



 9 

18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 18/75). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 

planu wydatków jednostki o 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace 

remontowe w filii w Chojnie (zakres prac: szpachlowanie ubytków, 

pęknięć na ścianach i sufitach, gruntowanie i malowanie ścian, 

parapetów i drzwi oraz wymiana wykładzin dywanowych i z PCV na 

panele podłogowe ). Jednocześnie o tę kwotę rozwiązuje się rezerwę 

ogólną budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  Dyrektorowi jednostki. 

 

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 

Wydziału „ZD” (druk nr 19/75). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym  zwiększa się wkład własny 

powiatu o kwotę 41 708,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w Szczawnie wraz  

z dojazdami” w związku z otrzymaniem subwencji ogólnej z budżetu 

państwa na ten cel. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  „ZD” 

  

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 r. 

(druk nr 20/75). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu, gdzie zwiększa się plan dochodów  

i wydatków w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy o kwotę 

1 700,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy 

Cedynia, z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowej linii 

komunikacyjnej na trasie Moryń – Cedynia – Chojna.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  „KM”. 

 

21. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zapoznania się z informacją  

w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań 
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budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych przez 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego  

i kierowników powiatowych jednostek budżetowych (KP PSP  

i PINB) (druk nr 21/75). 

 

Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu w sprawie 

sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań z operacji finansowych przez kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i kierowników powiatowych 

jednostek budżetowych, Zarząd jednogłośnie upoważnił Skarbnika 

Powiat do przygotowania wystąpienia do kierowników jednostek  

w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

  

22. 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 22/75). 

 

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. 

 
Przewodniczący Zarządu 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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 232/2016 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”. 

 

23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 23/75). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok 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 zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

 

24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 (druk nr 24/75). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia 21 stycznia 2016 r. 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 zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia  

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

2016-2039 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 zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu 

w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-

2039. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok 

(druk nr 25/75). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 

Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2015 

rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 

za 2015 rok (druk nr 26/75). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok  

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 absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie dot. zakupu serwera wolnostojącego. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 75/V/2016. 

 

 

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 …………………………….. 


