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Protokół nr 114/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 16 marca 2017 r. w godz. od 900 do 1430 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 nie wniesiono 

uwag (porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 113/V/2017 z dnia 9 marca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. sprawozdania rocznego Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie (druk nr 1/114). 

 
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 zapoznał się ze sprawozdaniami za 2016 rok  

z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie  

i w Gryfinie i zaopiniował je pozytywnie. Jednocześnie Zarząd 

zobowiązał Dyrektora PCPR do przedstawienia informacji dot. okresu 

przebywania w WTZ poszczególnych uczestników i sposobu 

ewidencjonowania zgłaszających się o przyjęcie do WTZ oraz 

wyjaśnienia różnic udziału procentowego wynagrodzeń z działalności 

WTZ.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  

w Gryfinie. 

 

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania aneksu nr 5 do umowy  

nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r. o zleceniu realizacji 

zadania publicznego (DPS w Moryniu) (druk nr 2/114). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 

nr 5/2017 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r.  

o zlecenie realizacji zadania publicznego zawartej pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

Krzyża Chrystusowego z/s w Niegowie w związku ze zmianami 
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wynikającymi ze zwiększonego kosztu utrzymania mieszkańca oraz 

zwiększonej kwoty datacji od Wojewody. Jednocześnie Zarząd 

zobowiązał Dyrektora PCPR do przedstawienia informacji jak 

procentowo na poszczególne zadania zostały rozdysponowane środki 

budżetowe przez Domy Pomocy Społecznej w 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

w Gryfinie. 

 

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

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr 3/114). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w 2017 r. 

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

w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. 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 określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w 2017 r.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 

w Gryfinie. 

 

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

zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań  

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. 

(druk nr 4/114). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków 

PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2017 r.  

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze 

środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2017 r.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 

w Gryfinie. 

 

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

statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk  

nr 5/114). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie – Agata Miłek. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, do którego wprowadzono poprawki.  

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

w Gryfinie w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wraz  

z poprawkami? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściły: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie – Agata Miłek. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przygotowanie 

do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 517/1  

o pow. 3,09 ha, położonej w obrębie ew. Stare Czarnowo, gmina 

Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk 

nr 6/114). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

przygotowanie do sprzedaży części nieruchomości oznaczonej 

numerem działki 517/1 o pow. 3,09 ha, położonej w obrębie ew. Stare 

Czarnowo, gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego. Koszt przygotowania pokrywa wnioskodawca. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Zgromadzenia Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego  

z siedzibą w Niegowie w zakresie wyrażenia zgody na 

zamieszkiwanie sióstr zakonnych na terenie Domu Pomocy 

Społecznej w Moryniu: 

- podpisanie aneksu i umowy najmu;  

- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawki 

dotyczącej wynajmowania budynku z przeznaczeniem na cele 

mieszkalne (druk nr 7/114). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zamieszkiwanie sióstr zakonnych na terenie Domu Pomocy Społecznej 

w Moryniu i podpisał aneks nr 2 do umowy najmu nr 1/GN/16 z dnia 

23.01.2016 r. i podpisał nową umowę najmu w tym zakresie. 

  

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki 

dotyczącej wynajmowania budynku z przeznaczeniem na cele 

mieszkalne. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia stawki dotyczącej wynajmowania budynku z przeznaczeniem na cele 

mieszkalne? 

  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 347/2017 w sprawie 

ustalenia stawki dotyczącej wynajmowania budynku z przeznaczeniem 

na cele mieszkalne (pomieszczenia w budynku DPS Moryń 

wynajmowane na cele mieszkalne dla sióstr zakonnych). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie 

aneksów do umów najmu zawartych ze Zgromadzeniem Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie, 
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Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju oraz 

Stowarzyszeniem „Pod Dębami” w Dębcach (druk nr 8/114). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie aneksów do umów najmu zawartych ze Zgromadzeniem 

Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie, 

Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju oraz 

Stowarzyszeniem „Pod Dębami” w Dębcach, w których dokonuje się 

doprecyzowania zasad przeznaczania odpisów amortyzacyjnych na 

odtworzenie substancji majątkowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

9. Koncepcja funkcjonowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez samorząd Powiatu Gryfińskiego (przyjęcie  

i podjęcie uchwały) (druk nr 9/114). 
 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd przyjął jednogłośnie koncepcję funkcjonowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd 

Powiatu Gryfińskiego. 

 Jednocześnie Zarząd większości głosów postanowił wypowiedzieć 

porozumienie zawarte w dniu 29.02.2008 r. w prawie przekazania 

Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia ZSP Nr 1 

z/s w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16. Jednocześnie wyraził wolę 

kontynuowania porozumienia w zakresie budowy sali gimnastycznej  

oraz wypracowania warunków jej funkcjonowania w przyszłości. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozwiązania 

porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Gryfino zadania 

własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul.  Niepodległości 16. 
 

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

w Gryfinie w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Gryfino zadania 

własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy  

ul.  Niepodległości 16w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 1 osoba.  

 

 Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 353/2017 w sprawie 

rozwiązania porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Gryfino 

zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół 
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Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy  

ul.  Niepodległości 16. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta 

Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 1 osoba.  

 

 Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 348/2017 w sprawie 

odwołania darowizny nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym 3 miasta Gryfino. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

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

komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych 

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku (druk nr 10/114). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Gryfińskiego w 2017 roku. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 349/2017 w sprawie 

powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (druk 

nr 11/114). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 350/2017 w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wyrażenia zgody  

na nauczanie indywidualne ucznia klasy I LO (druk nr 12/114). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz orzeczeniem Nr 25/2016/2017/Ch  

o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie odmówił 

przydzielenia godzin nauczania indywidualnego ze względu na to,  

iż przedmiotowy wniosek dotyczy ucznia klasy I Liceum 

Ogólnokształcącego a orzeczenie dotyczy ucznia Technikum Żywienia.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Remonty cząstkowe grysami  

i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 roku z podziałem na 3 

zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; 

zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – 

gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowic” (druk nr 13/114). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 

wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg 

powiatowych w 2017 roku z podziałem na 3 zadania”: 
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• zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa 

wybrano ofertę Wytwórni Materiałów Bitumicznych EMULEX 

ze Stargardu za kwotę 225 828,00 zł brutto; 

• zadanie II – gminy: Banie, Chojna i  Trzcińsko-Zdrój wybrano 

ofertę firmy S-PROBUD Sp. z o.o. ze Stargardu za kwotę 

235 852,50 zł brutto; 

• zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń wybrano 

ofertę firmy DATA TRANS Usługi Sprzętowo-Transportowe 

Roboty Drogowe z Pyrzyc za kwotę 138 621,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

 – Arkadiusz Durma. 

 

14. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 14/114). 

 

Na wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 

zmian w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 754-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zmniejsza 

się o 3 076,00 zł plan wydatków na uposażenia funkcjonariuszy 

(oszczędności związane ze zwolnieniami lekarskimi), przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wypłatę nagrody 

uznaniowej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r.  (druk nr 15/114). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu 

wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. z przeznaczeniem na 

wymianę instalacji elektrycznej w jednym z mieszkań znajdujących się 

w budynku internatu szkoły, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Wydział 

„GN” do sprawdzenia stanu faktycznego instalacji elektrycznej  

w mieszkaniu w obecności elektryka z odpowiednimi uprawnieniami 

do wykonania tego typu prac, czy zgodnie z przepisami został 

dokonany przegląd skuteczności zerowania i porównania instalacji  

z tymże protokołem. Następnie zarządca budynku powinien w ramach 
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swojego planu finansowego podjąć działania w celu wyeliminowania 

wadliwej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wskazanym we wniosku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”, 

„FK”, „RI”, Starszemu Specjaliście ds. BHP i Dyrektorowi jednostki. 

 

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie dochodów jednostki na 2017 r. 

(druk nr 16/114). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz propozycją Skarbnika 

Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  

o 47 000,00 zł planu wydatków w dziale 700-Gospodarka 

mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, 

jednocześnie przeznacza się środki w kwocie 15 000,00 zł na remont 

dachu w budynku w Nowym Czarnowie oraz 32 000,00 na remont 

klatki schodowej w budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie 

(powyższe rozstrzygnięcie zostanie wykonane po podjęciu przez Radę 

Powiatu uchwały zmieniającej budżet w tym zakresie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

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

nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze 

szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług 

przez Powiat Gryfiński (druk nr 17/114). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r.  

w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi 

zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat 

Gryfiński. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada  

2016 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania 

podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 351/2017 w sprawie zmiany 

uchwały nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 

2016 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze 
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szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez 

Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

18. 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 18/114). 

 

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 352/2017 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”. 

 

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

budżetu powiatu na 2017 rok (druk nr 19/114). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok 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 zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

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

uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017 

-2039 (druk nr 20/114). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017 

-2039. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2017-2039 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 zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2017-2039. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem dot. identyfikacji projektu pozakonkursowego „Przebudowa ul. 1 Maja  

w Gryfinie”; 

- opinią RIO w Szczecinie dot. uchwały Nr XXVI/170/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z 

dnia 23.02.2017 r. w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok; 

- porządkiem obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie, zaplanowanej na dzień 30 

marca 2017 r. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 114/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

(protokół nr 114/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2017 r.) 

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 …………………………….. 


