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Protokół nr 112/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 2 marca 2017 r. w godz. od 1115 do 1155 w siedzibie Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3, 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 nie wniesiono 

uwag (porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 111/V/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. podpisania umowy w/s udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Gminy Widuchowa na uruchomienie linii użyteczności publicznej na 

trasie Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino (druk nr 1/112). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą 

Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości  

35 000,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na 

trasie Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino w okresie od  

2.01.2017 r. do 30.12.2017 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 

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

kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym 

konkursie ofert na rok 2017 (druk nr 2/112). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru kandydatów na 

członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 

2017. 
 

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

w Gryfinie w naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 

2017 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 341/2017 w sprawie naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym 

konkursie ofert na rok 2017. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  

nr 3/112). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 342/2017 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

4. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Zastępcy Dyrektora Oddziału ZEDO PGE GiEK S.A. dot. liczby 

zatrudnionych absolwentów z ZSP Nr 2 w Gryfinie;   

- analizą kosztów zatrudnienia i wielkości zatrudnienia w administracji i obsłudze 

w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, przygotowaną przez Wydział „GN”; 

  

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 112/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 
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(protokół nr 112/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2017 r.) 

 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


