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Protokół nr 120/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w godz. od 1000 do 1500 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 wniesiono 

uwagi, wprowadzone zostały punkty: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywna 

integracja w powiecie gryfińskim” i  udzielenia pełnomocnictwa  do jego 

realizacji (druk nr 2A/120); 

- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu 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 (druk nr 17A/120) (porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Przyjęcie protokołu Nr 119/V/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zostało 

przesunięte na kolejne posiedzenie Zarządu, ze względu na wprowadzenie 

zmiany w rozstrzygnięciu do druku nr 9/119. 

 
Na posiedzenie przyszedł członek Zarządu Tomasz Siergiej. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej gminie Widuchowa (druk nr 1/120). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa, w brzmieniu zaproponowanym 

przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 

Widuchowa.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału  Zarządzania Kryzysowego – Waldemar 

Derkacz. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

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

stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie  (druk nr 2/120). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska 

pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie. 

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

w Gryfinie w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 379/2017 w sprawie 

powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki  (druk nr 3/120). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 

jednostki. 

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

w Gryfinie w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu w zakresie kierowanej jednostki, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 380/2017 w sprawie 

upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 

jednostki.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 

zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 4/120). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie  i wprowadził poprawkę. 

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

w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę wraz ze zmianą? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 381/2017 w wprowadzenia 

zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie  

do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk  

nr 5/120). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki. 

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

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z 

prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki, w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 382/2017 w sprawie 

zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki 

Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału  Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

Posiedzenie opuścił Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 

 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim”  

i udzielenia pełnomocnictwa  do jego realizacji (druk nr 2A/120). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

pn. „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” i udzielenia 

pełnomocnictwa  do jego realizacji. 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” i udzielenia pełnomocnictwa  do jego 

realizacji, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 383/2017 w sprawie 

zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego pn. „Aktywna integracja w powiecie 

gryfińskim” i udzielenia pełnomocnictwa  do jego realizacji.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 

 

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia nr 1/410/PCPR/17 

pomiędzy powiatem a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dziecka  

do rodziny zastępczej niezawodowej oraz warunków pobytu  

i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk 

nr 6/120). 
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 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

porozumienia nr 1/410/PCPR/17 pomiędzy powiatem a Miastem 

Szczecin w/s przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej 

oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie 

w tej rodzinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 

 

8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania aneksu nr 14 do Umowy  

nr AS3/000017/16/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. w/s realizacji 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz zwiększenia 

planu wydatków jednostki na 2017 rok (druk nr 7/120). 

 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 14 do Umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 15 kwietnia 2013 r.  

w/s realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  

oraz zwiększenie planu wydatków jednostki na 2017 rok w dziale 853  

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 

Pozostała działalność w kwocie 169 705,35 zł. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 

 

9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania aneksu nr 4/2017 do umowy  

nr PCPR.MB.4060.01.2016 z dnia 04.01.2016 r. pomiędzy powiatem 

a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Gryfinie oraz aneksu nr 13/2017 do umowy  

nr 1/WTZ/2004 z dnia 15.10.2004 r. pomiędzy powiatem  

a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 

w Goszkowie (druk nr 8/120). 

 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 4/2017 do umowy nr PCPR.MB.4060.01.2016 z dnia 04.01.2016 r. 

pomiędzy powiatem a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie oraz aneksu  

nr 13/2017 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15.10.2004 r. pomiędzy 

powiatem a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk” w Goszkowie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał  

p.o. dyrektora PCPR w Gryfinie do wdrożenia i uwzględnienia zaleceń 

zawartych w informacji prawnej dotyczącej zawierania umów z WTZ 

przedstawionej przez Skarbnika Powiatu. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 

 

W tym momencie Zarząd Powiatu złożył podziękowania Pani Mariannie 

Kołodziejskiej-Nowickiej za wieloletnią pracę. 

 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – 

Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji 

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

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

komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie 

na Zakład Aktywności Zawodowej” (druk nr 9/120). 

 

 Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie  

na Zakład Aktywności Zawodowej”, Zarząd jednogłośnie postanowił, 

iż projekt zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

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

zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia  

pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy 

ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” 

(druk nr 10/120). 

 

 Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie powołania 

zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia  

pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy 

Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”, Zarząd 

jednogłośnie postanowił, iż projekt zostanie rozpatrzony na kolejnych 

posiedzeniach. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 

– Andrzej Krzemiński. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski ogłosił 15 minutową przerwę. 

Posiedzenie opuścił członek Zarządu Jan Gładkow. 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

– Arkadiusz Durma. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  

w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania 

pn. „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych 

na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017-2019 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, Mieszkowice i Moryń” (druk  

nr 11/120). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

rozstrzygnął postępowanie przetargowe w trybie art. 39 - przetarg 

nieograniczony na zadanie pn. „Koszenie traw w pasie drogowym  

na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 

2017-2019 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, Mieszkowice  

i Moryń” wybierając Wykonawców na: 

- zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa - Firma 

Handlowo-Usługowa „EMA” Emilia Rulewicz z Pyrzyc za kwotę 

brutto 167 025,56 zł; 

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

WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski z Myśliborza za kwotę brutto 

177 342,96 zł; 

- zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń - F.H.U. EGE 

Usługi Ślusarskie, Mechanika Pojazdowa Edmund Bodys z Tywicy  

za kwotę brutto 117 650,88 zł. 

Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 

pod numerem sprawy ZD.272.9’.2017.MW. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Pomoc Administracyjna Wydziału  

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Wioleta Marczak. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania działalności Centrum Kultury  

w Chojnie - Studia Piosenki (druk nr 12/120). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie 
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działalności Studia Piosenki w Chojnie z przeznaczeniem na zakup 

paliwa do wysokości 200,00 zł i pokrycie kosztów noclegu w wysokości  

250,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania działalności teatru Bomba Bomba 

(druk nr 13/120). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie 

udziału teatru Bomba Bomba w festiwalu ACEPT w wysokości 

1 200,00 zł oraz prezentacji w DK Słowianin w wysokości 700,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania organizacji imprezy cyklicznej - XII 

Spotkania Śpiewających Przyjaciół w Bielinku (druk nr 14/120). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie 

organizacji imprezy cyklicznej - XII Spotkania Śpiewających 

Przyjaciół w Bielinku w wysokości 450,00 zł z przeznaczeniem  

na zakup pamiątkowych tabliczek ceramicznych z dopiskiem „Powiat 

Gryfiński, Gmina Cedynia”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3 (druk nr 15/120). 

 

 Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji 

Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia 

kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie i omówił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3. 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 384/2017 w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
Na posiedzenie przyszedł członek Zarządu Jan Gładkow. 

Posiedzenie opuściła Pomoc Administracyjna Wydziału  Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Wioleta Marczak. 

 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału „KM” (druk  

nr 16/120). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – Wydział 

„KM” w dziale 750, rozdział 75020, paragraf 4300 w wysokości 

50 000,00 zł. Środki pochodzić będą z rezerwy ogólnej budżetu 

powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM” 

i Wydziałowi „FK”. 

 

18. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie podpisania przez Zarząd 

Powiatu łącznego sprawozdania finansowego za 2016 r. (druk  

nr 17/120). 

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd podpisał łączne 

sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

19. 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 17A/120). 

 

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. 
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Starosta Gryfiński 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 – 4 osoby, 

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”. 

 

O godz. 13.45 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę 

w obradach do czasu zakończenia XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  

O godz.14.50 wznowiono obrady. 

 

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 18/120). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

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

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 385/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

21. 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 19/120). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2017 rok oraz  zmiany uchwały w sprawie wykonania 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok wraz  

ze zmianami. 

 
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 wraz ze zmianami? 

 

Za – 4 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 386/2017 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”. 

 

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dotyczącą rozmów przeprowadzonych z pracownikami placówki 

opiekuńczo-wychowawczej nr 1 w Chojnie, którą przekazał do p.o. dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. 

- Zarząd zapoznał się z uchwałą nr CVII.195.2017 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii 

o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

- Zarząd zapoznał się z uchwałą nr CXXII.227.2017 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. Powiatu Gryfińskiego  

wraz z informacją o stanie mienia. 

- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem na uroczyste wojewódzkie obchody Święta Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzecia Maja w Szczecinie. 

- Zarząd zapoznał się z informacją o dorocznych obchodach upamiętniających 

Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa 2017.  

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 120/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________ 

 

 

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 …………………………….. 


