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Protokół nr 100/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 W dniu 8 grudnia 2016 r. w godz. od 900 do 1140 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, do którego dodano: 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego 

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

oraz upoważnienie Członków Zarządu Powiatu do reprezentowania  

i podejmowania uchwał, podpisywania umów i oświadczeń na Nadzwyczajnym 

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

(druk nr 3a/100); 

- Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s zmian w planie finansowym Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk  

nr 7a/100). 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  

zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 99/V/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na prolongatę terminu dot. rozliczenia kosztów remontów, napraw  

i nakładów modernizacyjnych poczynionych przez „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. na dzierżawiony majątek 

Powiatu (druk nr 1/100). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia przez Szpital 

Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. nakładów poniesionych w ramach 

napraw, remontów, modernizacji na majątek Powiatu Gryfińskiego,  

do dnia 15 grudnia 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na przygotowanie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Stare Czarnowo, Gmina Stare Czarnowo, 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/100). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na przygotowanie do sprzedaży nieruchomości położonej  

w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie postanowił rozpatrzyć go 

na kolejnym posiedzeniu. Przedmiotowy wniosek wymaga 

uzupełnienia przez Wydział „ZD” w zakresie sposobu rozwiązania 

problemu odwodnienia na nieruchomości oznaczonej nr działki 517/1 

wraz ze wskazaniem podmiotu mającego dokonać odwodnienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  

i „ZD”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku w sprawie 

rozwiązania umowy najmu pomieszczenia biurowego mieszczącego 

się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym 

własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/100). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu (za porozumieniem  stron, 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia) 

pomieszczenia biurowego nr 3.1. o powierzchni użytkowej 22,65 m2, 

mieszczącego się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, 

stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości, Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zaopiniowania projektów uchwał 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego 

w Gryfinie” Spółka z o.o. oraz upoważnienie Członków Zarządu 

Powiatu do reprezentowania i podejmowania uchwał, podpisywania 

umów i oświadczeń na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk nr 3a/100). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Podinspektor Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty 

uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital 

Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. zaplanowanego na 14. grudnia 

2016 r. w siedzibie Spółki oraz upoważnił członków Zarządu Powiatu, 

Pana Wojciecha Konarskiego oraz Pana Jerzego Milera,  

do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego wraz z prawem do 

głosownia przy podejmowaniu uchwał. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Podinspektor 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie 

wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych składników 

majątku ruchomego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie  (druk nr 4/100). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd  

jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Specjalnemu 

Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Chojnie składników majątku 

ruchomego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (dwa 

metalowe regały archiwalne), wykazanych w protokole nr 7/2016  

z dnia 1 grudnia 2016 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku 

ruchomego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie 

wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych składników 

majątku ruchomego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie  (druk nr 5/100). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd  

jednogłośnie wyraził zgodę na utylizację zbędnych składników 

majątku ruchomego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie, wykazanych w protokole nr 8/2016 z dnia 28 listopada 

2016 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego 

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

i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających przeznaczonych lub używanych  

do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych  

na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2017 (druk 

nr 6/100). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków  

lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych  

do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych 

na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2017. 
 

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

w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2017 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 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub 

używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 

2017. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 
 

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

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Gryfino na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” (druk 

nr 7/100). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk. 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 

2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Gryfino na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 306/2016 w sprawie 

zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta  

i Gminy Gryfino na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk. 

 

9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym Powiatu Gryfińskiego  

na 2016 rok (druk nr 7a/100). 
 

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, Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 

dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność o kwotę 

62 800,57 zł, w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” 

finansowanego środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

Jednocześnie aneks do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia  

15 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” zostanie przez Zarząd podpisany po podjęciu 

przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie 

zwiększenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2016 r. – Wydziału „KM” (druk nr 8/100). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Sekretarz Powiatu –  

Barbara Rawecka. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie rezerwy ogólnej 

budżetu powiatu w kwocie 20 000, zł, z przeznaczeniem na zakup 

dokumentów komunikacyjnych, takich jak: dowody rejestracyjne, 

prawa jazdy, karty pojazdu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”  

i „FK”. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie 

zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „OR” (druk nr 9/100). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków  

na realizację zadań zleconych w dziale 755-Wymiar sprawiedliwości, 

rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna. Zwiększa się plan 

wydatków na wynagrodzenia o  kwotę 3 356,02 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 

oraz zakup usług pozostałych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  

i „FK”. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

na 2016 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 10/100). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 

dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 

60014 - Drogi publiczne powiatowe. Zmniejsza się o 151 620,00 zł plan 

dochodów i wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica”  

w części finansowanej środkami PROW. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  

i „FK”. 
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13. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 11/100). 
 

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 

wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej. W związku ze zwolnieniami lekarskimi powstały 

oszczędności w paragrafie 4050-Uposażenia żołnierzy zawodowych  

i funkcjonariuszy w kwocie 5 967,00 zł, które przeznacza się  

na wypłatę nagrody uznaniowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Komendantowi 

jednostki i Wydziałowi „FK”. 
 

14. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie 

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 12/100). 
 

Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 

wydatków w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór 

budowlany. W związku ze zwolnieniami lekarskimi powstały 

oszczędności w kwocie 749,00 zł, które przeznacza się na wypłatę 

nagród dla pracowników. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 
 

15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 13/100). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie dokonał 

zmiany planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka 

wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno - 

wychowawcze, poprzez zmniejszenie o 593,93 zł planu wydatków  

na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu 

wynagrodzeń osobowych pracowników. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 
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16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 14/100). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zwiększenie planu wydatków w dziale 801-Oświata  

i wychowanie, rozdziale 80111- Gimnazja specjalne o 6 005,52 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. 

Środki będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania 

z zakresu oświaty i wychowania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 
 

17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r. (druk 

nr 15/100). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata  

i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę  

279,40 zł. Szkoła realizuje projekt „Europejskie staże” w ramach 

programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przekazała szkole zwrot 

kosztów podróży pracownika uczestniczącego w konferencji 

organizowanej przez tę fundację. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

i Wydziałowi „FK”. 
 

18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r. (druk 

nr 16/100). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zwiększenie planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, 

rozdziale 80195-Pozostała działalność o 4 000,00 zł, z przeznaczeniem 

na realizację projektu „Od praktyki do pracy 2”. Środki będą 

pochodziły z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania z zakresu 

oświaty i wychowania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

i Wydziałowi „FK”. 
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19. Podjęcie 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 (druk nr 17/100). 
 

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 307/2016 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”. 
 

20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 18/100). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 
 

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. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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21. Przyjęcie 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 (druk  

nr 19/100). 
 

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”. 
 

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, znak: 

IW-0610-19/16-lch z dnia 28 listopada 2016 r. dot. przeprowadzenia prac 

modernizacyjnych rzeki Odry, w tym również na odcinku od m. Stara Rudnica  

do m. Osinów Dolny; 

- opinią prawną z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie umowy przeniesienia własności 

sprzętu medycznego z Domu Lekarskiego S.A. na Szpital Powiatowy w Gryfinie  

Sp. z o.o.; 

- pismem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, znak: 

ZSS.FN.331/18/12/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. zawierającym uzupełnienie  

do wniosku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym 

wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 100/V/2016. 

 

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
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