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Protokół nr 93/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 20 października 2016 r. w godz. od 815 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 Wojciech 

Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 

goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, który został rozszerzony  

o następujący punkt: 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wysokości kary  

z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dla Wykonawcy – 

Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski (druk  

nr 9b/93); 

- Zdjęto z porządku obrad wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w sprawie dokonania regulacji wynagrodzeń 

zasadniczych pracowników CPOW oraz uwzględnienie niniejszej regulacji  

w planie finansowym na 2017 r. (druk nr 16/93). 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 92/V/2016 z dnia 13 października 2016 r. został przyjęty 

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

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumień między Powiatem 

Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dziecka do rodziny 

zastępczej oraz warunków jego pobytu, wysokości wydatków na jego 

opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk nr 1/93).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

Porozumienia Nr 6285-1/31/2016 z Miastem Szczecin w sprawie 

przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu, 

wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

2. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki   

w/s podpisania umowy wydawniczej na druk oraz dostawę albumu 

pt. „Zasmakuj w Powiecie Gryfińskim” (druk nr 2/93). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie wyrażając zgodę na 

podpisanie umowy nr 33/EK/16 z firmą GRAPUS Sp. z o.o. ze 

Szczecina na druk i dostawę albumu pt. „Zasmakuj w Powiecie 

Gryfińskim” za kwotę 33 852,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

3. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w/s dofinansowania 40-lecia  Kapeli Ludowej „BORZYMIANKI” 

(druk nr 3/93). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyły: Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Sylwia Sowińska , Podinspektor – Aleksandra Wiewióra. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie 

finansowe w kwocie 400,00 zł organizacji obchodów 40-lecia  Kapeli 

Ludowej „BORZYMIANKI”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

4. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w/s dofinansowania organizacji Mistrzostw Okręgu Szczecińskiego 

PZM w Motocrossie  (druk nr 4/93). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł organizacji Mistrzostw Okręgu 

Szczecińskiego PZM w Motocrossie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściły: Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Sylwia Sowińska , Podinspektor – Aleksandra Wiewióra. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 

usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu (druk nr 5/93). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie  
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i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 

usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia,  

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 

kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s rozłożenie na raty kosztów postępowania sądowego  

i klauzulowego (druk nr 6/93). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie na 5 rat kosztów 

postępowania sądowego i klauzulowego, (sygn. akt I Ns 87/16 z dnia 6 

maja 2016 r.), w wysokości 280,00 zł (4 raty po 50 zł, 1 rata 80 zł, 

płatne piątego każdego miesiąca, począwszy od listopada 2016 r.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”  

i „FK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

 – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 

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

otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego  

w roku 2017 (druk nr 7/93). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 
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działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2017. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie powiatu gryfińskiego w roku 2017 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 281/2016 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

gryfińskiego w roku 2017. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru 

kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego  

w 2017 r. (druk nr 8/93). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru kandydatów na 

członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 

powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 

pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie powiatu gryfińskiego. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert 

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym 

przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 282/2016 w sprawie naboru 

kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie 

ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
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W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek 

minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania lokali, 

nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 9/93). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 

minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania lokali, 

nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu 

Gryfińskiego, do którego wprowadzono  poprawkę. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania 

lokali, nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego wraz z poprawką? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 283/2016 w sprawie 

ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawiania  

i wynajmowania lokali, nieruchomości lub ich części stanowiących 

własność Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku wykonawcy robót  

o wcześniejszą zapłatę faktury za zrealizowanie zadania 

„Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie” (druk 

nr 9a/93). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu wniosku firmy Handlowo-Usługowej 

SABPOL II Sebastian Lityński z Gryfina – wykonawcy robót 

zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja sali gastronomicznej  

w ZSP nr 2 w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

wcześniejszą zapłatę faktury za roboty budowlane w wysokości 50%  

tj. 247 945,99 zł brutto. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „FK”. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wysokości kary z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy dla Wykonawcy – Pracownia Projektowa Dróg i Mostów 

„DIM” Ryszard Kowalski (druk nr 9b/93). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie postanowił naliczyć karę dla 

Wykonawcy – Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard 

Kowalski z/s w Szczecinie z tytułu opóźnienia w wykonaniu 

dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece Tywa wraz  

z dojazdami w m. Szczawno” , w wysokości 15 % wartości zamówienia 

tj. 7 518,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

12. Realizacja planu finansowego spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz możliwość wykonania założeń 

przedmiotowego planu w roku bieżącym - spotkanie z Prezesem 

Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz, Inspektor Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

 

Po zapoznaniu  się z informacjami przygotowanymi przez Prezesa 

Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. dotyczącymi planu 

finansowego spółki na 2016 r. oraz jego realizacji za 8 miesięcy 2016 r., 

Zarząd poprosił o przesłanie wyjaśnień dotyczących powodu wzrostu 

pozycji C2 - pozostałe przychody operacyjne. Jednocześnie Zarząd  

wyznaczył kolejne spotkanie z Zarządem Spółki w drugiej połowie 

grudnia 2016 r., w zakresie omówienia: 

- kosztów i przychodów spółki za 11 miesięcy roku 2016; 

-  polityki i realizacji nadlimitów;  

- realizacji umowy przeniesienia własności sprzętu medycznego  

z zastrzeżeniem terminu początkowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie  opuścili: Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy 

w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz, Inspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk,  
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13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 10/93). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się 

transze w listopadzie o 25 000,00 zł i w grudniu o 32 000,00 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w czerwcu  

o 20 000,00 zł, w lipcu o 17 000,00 zł oraz w sierpniu i wrześniu  

po 10 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  Dyrektorowi jednostki. 

 

14. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. (druk  

nr 11/93). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie 

z którym dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, zwiększa się transze w październiku  

o 3 000 000,00 zł, w listopadzie o 5 000 000,00 zł i w grudniu  

o 2 799 122,45 zł,  przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych 

transz od lutego do września w łącznej kwocie 10 799 122,45 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

15. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/s zmian 

w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. 

(druk nr 12/93). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 

zmian w planie wydatków w dziale 710-Działalność usługowa 

dokonuje. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia członków 

korpusu służby cywilnej o 8 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 

planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,  

z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  Kierownikowi jednostki. 

 

16. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 13/93). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 

się zmian w planie wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka 

wychowawcza. Przenosi się plan wydatków na odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 439,81 zł z rozdziału 85406 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne do rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  Dyrektorowi jednostki. 

 

17. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 14/93). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego 

wydatków budżetowych jednostki na 2016 r., Zarząd jednogłośnie 

zobowiązał do uzupełnienia informacji: 

- kiedy III piętro filii Poradni w Chojnie będzie oddane do 

użytkowania - Wydział „RI”; 

-  w jakim zakresie ma zostać rozszerzona działalność filii Poradni  

w Chojnie - Dyrektor PPP. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i  Dyrektorowi jednostki. 

 

18. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zmian w planie wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 15/93). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 

postanowił dokonać zmian w planie wydatków w dziale 852-Pomoc 

społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, gdzie  

zmniejsza się o 120 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia 

osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 

wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 80 000,00 zł oraz 

innych wydatków bieżących o 40 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  Dyrektorowi jednostki. 

 

19. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s dokonania regulacji wynagrodzeń 
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zasadniczych pracowników CPOW oraz uwzględnienie niniejszej 

regulacji w planie finansowym na 2017 r. (druk nr 16/93). 

 

Zarząd jednogłośnie zdjął z porządku obrad wniosek Dyrektora 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie  

w sprawie dokonania regulacji wynagrodzeń zasadniczych 

pracowników CPOW oraz uwzględnienie niniejszej regulacji w planie 

finansowym na 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i  Dyrektorowi jednostki. 

 

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia formy 

przekazywania sprawozdań budżetowych (druk nr 17/93). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia formy 

przekazywania sprawozdań budżetowych. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 284/2016 w sprawie 

określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

21. 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 18/93). 

 

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 – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 285/2016 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”. 

 

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

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 19/93). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 286/2016 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- Uchwałą Nr XXIV.182.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 11 października 2016 r. w sprawie odwołania Zarządu Powiatu 

Gryfińskiego od uchwały Nr CCLV.444.2016 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania 

opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 

pierwsze półrocze 2016 r. 

- informacją Naczelnika Wydziału „KM” dot. ilości mieszkańców korzystających  

z komunikacji autobusowej  na trasie Moryń-Cedynia-Chojna w okresie wakacji 

2016 r. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 93/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 …………………………….. 


