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Protokół nr 98/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 24 listopada 2016 r. w godz. od 1020 do 1515 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 Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 

Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzącego Dom Pomocy Społecznej  

w Moryniu w/s zawarcia porozumienia dot. złożenia wniosku aplikacyjnego  

pn. „Termomodernizacja budynku nr 2 – Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” 

do konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka 

niskoemisyjna. Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej (druk nr 7a/98). 

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

3.  Protokoły: Nr 96/V/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. , Nr 97/V/2016 z dnia  

16 listopada 2016 r. zostały przyjęte jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących 

się, 0 – przeciw). 

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy  

o zlecenie realizacji zadania publicznego (druk nr 1/98). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, w związku z zwiększeniem dotacji przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 

harmonogramu przekazywania dotacji dla Zgromadzenia Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z/s w Niegowie   

na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu  

i podpisał aneks nr 3/2016 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015  

z dnia 29.12.2015 r. w tym zakresie 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

w Gryfinie. 

 



 2 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
Na posiedzenie przybył Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia protokołu  

z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego oraz 

sprzętu medycznego dzierżawionych przez Spółkę „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. (druk nr 2/98). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Podinspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego –– Piotr Ignaciuk. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  

z dnia 18 listopada 2016 r. z przeprowadzonej oceny składników 

majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionych przez 

Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.   

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Podinspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego –– Piotr Ignaciuk. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie zlecenia na wykonanie robót drogowych  

w ciągu drogi powiatowej nr 1399Z Moryń - Orzechów (druk  

nr 3/98). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z opinią Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym 

DROGBUD z Wełtynia na wykonanie robót drogowych w ciągu drogi 

powiatowej nr 1399Z Moryń - Orzechów za kwotę 40 098,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania aneksu do umowy zawartej ze Spółką KOWAL Sp.  

z o.o., z/s w Szczecinie., w sprawie wykonania robót dodatkowych, 

które wystąpiły podczas realizacji zadania pn.: „Przebudowa mostu 

na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno” (druk nr 4/98). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po 

zapoznaniu się z protokołem konieczności, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy  

zawartej z firmą KOWAL Sp. z o.o. z/s w Szczecinie, w którym wyraża 

się zgodę na wykonanie robót dodatkowych w wysokości 45 454,16 zł 

brutto, które wystąpiły podczas realizacji zadania „Przebudowa mostu 

na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy, której realizacja 

przekracza rok budżetowy, z wykonawcą wyłonionym  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie  

i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS”  

w 2017 r. (druk nr 5/98). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Lucyna Wieczorek oraz Zastępca Naczelnika – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, po wprowadzeniu poprawek w projekcie umowy, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na zawarcie umowy 

przekraczającej rok budżetowy z Wykonawcą wyłonionym  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie i dostarczanie 

całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie” w 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Remont dachu 

internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 6/98). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą Euro-Bud Mikołaj 

Szymanowski z m. Owińska na wykonanie zadania pn. „Remont dachu 

internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie”, za kwotę 21 042,70 zł brutto  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Wykonanie 

instalacji oddymiania klatek schodowych w Domu Dziecka  

w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 7/98). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą „WASERWAGA” Kacała 

Agnieszka z Nowego Czarnowa na wykonanie zadania pn. „Wykonanie 

instalacji oddymiania klatek schodowych w Domu Dziecka  

w Trzcińsku Zdroju” za kwotę 40 470,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Zgromadzenia Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzącego 

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu w/s zawarcia porozumienia 

dot. złożenia wniosku aplikacyjnego pn. „Termomodernizacja 

budynku nr 2 – Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” do konkursu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka 

niskoemisyjna. Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej (druk nr 7a/98). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. wniosku Zgromadzenia Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzącego 

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, po wprowadzeniu poprawek, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia  

dotyczącego złożenia wniosku aplikacyjnego pn. „Termomodernizacja 

budynku nr 2 – Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” do konkursu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka 

niskoemisyjna. Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i Dyrektorowi „DPS” w Moryniu. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścili: Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych –Lucyna Wieczorek oraz Zastępca Naczelnika – Andrzej Krzemiński. 

 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (druk nr 8/98). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku 

funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 299/2016 w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 9/98). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego. 
 

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

w Gryfinie w powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 300/2016 w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w projekcie „Polsko-niemiecki tandemowy 

kurs językowy dla branży turystycznej i pracowników 

odpowiedzialnych za rozwój turystyki” (druk nr 10/98).  
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Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący zmiany w projekcie 

„Polsko-niemiecki tandemowy kurs językowy dla branży turystycznej  

i pracowników odpowiedzialnych za rozwój turystyki” rozpatrzy po 

jego uzupełnieniu w późniejszym terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii  

i Katastru w/s zaopiniowania projektu przebudowy drogi gminnej  

w związku ze zmianą sposobu podziału działki w obrębie Wełtyń, 

gmina Gryfino (druk nr 11/98). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Katastru – Wojciech Kowalski. 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii  

i Katastru, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt 

przebudowy drogi gminnej Nr 410016Z, w związku ze zmianą sposobu 

podziału działki nr 383/20 w obrębie Wełtyń, gmina Gryfino.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Katastru – Wojciech Kowalski. 

 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia 

ogłoszonego 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 12/98). 
 

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

Agnieszka Turek.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej 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 rozstrzygnięcia ogłoszonego 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? 
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Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 301/2016 w sprawie 

rozstrzygnięcia ogłoszonego 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”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka 

Turek.   

 

14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 13/98). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 

zwiększa się transzę w grudniu o 56 554,62 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w październiku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 14/98). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym 

zwiększa się transze w listopadzie o 59 076,00 zł i w grudniu  

o 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej 

transzy w październiku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r. (druk nr 15/98). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian w planie 

wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie na realizację projektu 
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"Europejskie staże” zgodnie z wnioskiem (kwota przesunięć  

1 356,64 zł). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2016 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 16/98). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków 

na zadania własne majątkowe w dziale 600-Transport i łączność, 

rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmniejsza się  

o 25 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych 

(przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do 

szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)” przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne 

„Przebudowa mostu w Szczawnie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „ZD”. 

 

18. 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 17/98). 

 

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.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 302/2016 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. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

O godz. 1300 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach 

do czasu zakończenia XXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1510 wznowiono 

obrady. 

 

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 18/98). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 303/2016 w sprawie 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”. 

 

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

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 19/98). 

 

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.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 304/2016 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- wyjaśnieniami przedstawionymi przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.. 

dot. pozostałych kosztów operacyjnych;  

- pismem Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  

dot. przystąpienia do prac związanych z ogłoszeniem konkursu na wyłonienie 

wykonawcy projektu wykonawczego i rozbudowy budynku szpitala. Zarząd wyznaczył 

Pana Andrzeja Krzemińskiego – Zastępcę Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 

i Zamówień Publicznych, który będzie reprezentował powiat w Komisji Konkursowej 

dot. w/w zadania. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 98/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 …………………………….. 


