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Protokół nr 122/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 11 maja 2017 r. w godz. od 800 do 1045 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 121/V/2017 z dnia 4 maja 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez 

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Moryniu wraz z opinią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji dot. wyrażenia zgody na kasację środków 

trwałych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 

znajdujących się w jednostce (druk nr 1/122). 

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

Agnieszka Turek.   

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem s. Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Moryniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego oraz pozytywną 

opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji i ekspertyzami 

technicznymi urządzeń, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na kasację 

środków trwałych (wyposażenia) jednostki, wykazanych w protokole 

nr 1/D/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. z przeprowadzonej oceny 

składników majątku ruchomego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

oraz Wydziałowi „OR”.  

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

Turek.   

 

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

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r. (druk  

nr 2/122). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie unieważnienia konkursu 

ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym w 2017r. 
 

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

w Gryfinie w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

w 2017r.  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 387/2017 w sprawie 

unieważnienia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał „PCPR” do ponownego ogłoszenia 

konkursu w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektora „PCPR” 

w Gryfinie.  
 

W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

3. Wniosek Geodety Powiatowego w/s udzielenia zamówienia na 

wykonanie podziału działki nr 293/9 obręb Godków, gmina Chojna 

(druk nr 3/122). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Geodeta Powiatowy –  Grzegorz Downar. 

 

 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy Nr GP.272.1.2017.BR z firmą „GISMAR” 

z/s w Gryfinie na wykonanie podziału działki nr 293/9 obręb Godków, 

gmina Chojna za kwotę 4 200,00 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy o odprowadzenie ścieków – wód opadowych i roztopowych 

na terenie gminy Chojna (druk nr 4/122). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy nr DW/WO/1/2017  

o odprowadzenie ścieków – wód opadowych i roztopowych na terenie 

gminy Chojna z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie  

Sp. z o.o. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy z Gminą Moryń w/s wspólnej realizacji robót drogowych  

w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy (druk nr 5/122). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Moryń  

w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych w ciągu dróg 

powiatowych na terenie gminy Moryń. Powiat przekaże na ten cel 

środki finansowe w wysokości do 26 595,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  

b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój Białęgi” (druk nr 

6/122). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój Białęgi”.  
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój Białęgi”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 388/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój Białęgi”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarzadzania Drogami pod  

nr sprawy ZD.272.12.2017.MW. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

 – Arkadiusz Durma. 

 

7. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. wniosku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie 

o dofinansowanie udziału przedsiębiorców w Targach 

INKONTAKT w Schwedt (druk nr 7/122). 

 
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 jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  

w kwocie 3 000,00 zł udziału przedsiębiorców z terenu Powiatu 

Gryfińskiego w targach INKONTAKT w Schwedt, które odbędą się  

w dniach 9-10 czerwca br. oraz podpisał umowę z Cechem Rzemiosł 

Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie w tym zakresie. Jednocześnie 

Zarząd zwraca uwagę, że w kolejnych edycjach należałoby zwiększyć 

zainteresowanie uczestnictwem większe ilości rodzimych podmiotów  

i wzbogacić nasze uczestnictwo tematem wiodącym. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. organizacji XII Spotkania Śpiewających Przyjaciół 

w Bielinku (druk nr 8/122). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją dodatkową Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do wniosku z posiedzenia 

Zarządu w dniu 28 kwietnia 2017 w sprawie dofinansowania 

organizacji imprezy cyklicznej - XII Spotkania Śpiewających 

Przyjaciół w Bielinku i przyjął ją bez uwag. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

(druk nr 9/122). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 389/2017 w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

10. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. wniosku Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o dofinansowanie obchodów 

Dnia Strażaka (druk nr 10/122). 

 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 

Zarząd jednogłośnie przeznaczył kwotę 2 000,00 zł na nagrody 

rzeczowe z okazji obchodów Dnia Strażaka. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  

b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) 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 11/122). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na 

Zakład Aktywności Zawodowej”. 
 

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

w Gryfinie 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” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 

Za – 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 390/2017 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”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na „Remont klatki schodowej  

w budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie” 

(druk nr 12/122). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wybór Wykonawcy – tj. firmy BRD FUKSPOL Łukasz Fuks z Pniewa 

na zadanie „Remont klatki schodowej w budynku Powiatu 

Gryfińskiego przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie” za kwotę 20 412,00 zł 

brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s akceptacji wniosku użytkownika tj. ZSP w Chojnie 

dot. wstrzymania zmiany lokalizacji drzwi wejściowych do lokalu  

w nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji pn. „Przebudowa 

budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń 

parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych” 

(druk nr 13/122). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zaakceptował wniosek użytkownika 

tj. ZSP w Chojnie dot. wstrzymania zmiany lokalizacji drzwi 

wejściowych do lokalu w nieruchomości będącej przedmiotem 

inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 

w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla 

niepełnosprawnych”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu wydatków budżetu na rok 2017  

w związku z potrzebą zmiany sposobu finansowania płatności za 

fakturę dotyczącą budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych  

w DPS w Moryniu (druk nr 14/122). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 

wydatków, gdzie zmniejsza się o 3 478,05 zł plan wydatków 

inwestycyjnych na zadanie „Budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych w DPS w Moryniu”, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na podatek od towarów i usług (VAT). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na zawarcie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w drodze 

bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (druk  

nr 15/122). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata, w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych. 

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w drodze 

bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  

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 wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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16. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 16/122). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 

transzę w maju o 100 000,00 zł zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu  

o tę kwotę transzy czerwcowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 17/122). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok. 
 

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

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 391/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

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

budżetu powiatu na 2017 rok (druk nr 18/122). 

 

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”. 
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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 19/122). 

 

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”. 

 

20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym przeprowadzonym przez 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w DPS w Trzcińsku-Zdroju. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 122/V/2017. 

 

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 …………………………….. 


