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Protokół nr 124/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 25 maja 2017 r. w godz. od 1000 do 1600 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 Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie 

pozakonkursowym (druk nr 9a/124). 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 123/V/2017 z dnia 18 maja 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. 

(druk nr 1/124). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym w 2017 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 400/2017 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

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

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

2. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s wyrażenia opinii do udzielania 

przez p.o. Dyrektora dalszych pełnomocnictw pod jego nieobecność 

(druk nr 2/124). 

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

Agnieszka Turek.   

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek p.o. Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie 

udzielania przez Dyrektora dalszego pełnomocnictwa Pani Bożenie 

Aksamitowskiej-Woś do zarządzania jednostką pod jego nieobecność. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  

i Dyrektorowi „CPOW” w Chojnie. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki (druk nr 3/124). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 402/2017 w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

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. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

dot. wyrażenia zgody na likwidację zużytych składników majątku 

ruchomego, znajdujących się w jednostce (druk nr 4/124). 



 3 

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji oraz z protokołem z dnia 4 kwietnia 2017 r.  

z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, Zarząd 

jednogłośnie postanowił: 

• zobowiązać Dyrektora ZSP w Chojnie do przeprowadzenia 

licytacji ustnej sprzętu wymienionego w orzeczeniu nr 2 

znajdującego pod pozycjami od 2 do 10 (cena wyjściowa od 

10,00 do 50,00 zł za szt.) 

• wyrazić zgodę na likwidację pozostałych środków trwałych 

(wyposażenia) jednostki, wykazanych w  w/w protokole. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

oraz Wydziałowi „OR”. 

 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru na 

stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie (druk nr 5/124). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru na stanowisko 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

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

w Gryfinie w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 403/2017 w sprawie naboru 

na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

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

Turek.   

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. wyrażenia zgody na likwidację pojazdów wymienionych  

w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 

nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  

o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia  

20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym w sposób 

proponowany przez Komisję. (druk nr 6/124). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu,  

po zapoznaniu się z protokołami Nr KM.7135.49.2016.UP  

i Nr KM.7135.61.2016.UP z dnia 22 maja 2017 r. komisji  

ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat 

Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów oraz 

opiniami technicznymi wydanymi przez rzeczoznawcę, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdów: FIAT PALIO  

o nr rej. ZS 104CM, RENAULT 19 o nr rej. ZGR 92GM, poprzez ich 

odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu pojazdów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. podpisania umowy na świadczenie usług polegających na 

usuwaniu pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz 

umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez 

Starostę (druk nr 7/124). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 3/KM/17 

z firmą zakład Handlowo-Usługowy Józef Skrzypa z Binowa  na 

świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg na 

terenie Powiatu Gryfińskiego oraz umieszczaniu ich na parkingu 

strzeżonym wskazanym przez Starostę, na podstawie dyspozycji 

usunięcia pojazdu wydanej przez uprawniona osobę, do kwoty 

56 613,21 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług 

przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych  

z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/124). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 4/KM/17  

z firmą „BAGRAS” S. J. Grażyna Pawłowska ze Szczecina na 

świadczenie usług przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego, w okresie od 

29.05.2017 r. do 28.05.2019 r., do kwoty 70 295,00 zł brutto. 

     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zaopiniowania arkuszy organizacyjnych zespołów 

szkół ponadgimnazjalnych (druk nr 9/124). 

 
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 pozytywnie zaopiniował arkusze organizacyjne 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2017/2018. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym (druk nr 9a/124). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym, złożonej przez „Stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju wsi Gądno”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł realizacji zadania publicznego  

pn. „Festiwal światła i wody” z zakresu kultury i sztuki. Festiwal 

odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 r. na plaży w Gądnie. 

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. „Sporządzenie 

cyfrowej kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów 

do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych 

w systemie EWID 2007” (druk nr 10/124). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. oraz Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz po wprowadzeniu poprawek 
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(do projektu umowy) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

pn. „Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów stanowiących podstawę 

wpisów do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych  

w systemie EWID 2007”.  
 

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. „Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów 

do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 2007” w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 404/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie cyfrowej kopii 

dokumentów stanowiących podstawę wpisów do EGiB oraz 

wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 

2007”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. partycypacji Powiatu Gryfińskiego 

w kosztach poniesionych na wykonanie służebności oraz wyrażenie 

zgody na podpisanie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości 

zabudowanej, położonej przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie (druk  

nr 11/124). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie: 

- wyraził zgodę na 50% partycypację Powiatu Gryfińskiego  

w poniesionych kosztach urządzenia drogi dojazdowej oraz na 

podpisanie porozumienia dotyczącego sposobu ponoszenia kosztów  

z tytułu urządzenia i utrzymywania drogi dojazdowej na terenie 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego; 

- wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy użyczenia nr 

2/GN/2010 nieruchomości zabudowanej, położonej przy  

ul. Szczecińskiej w Gryfinie, zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie. 

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

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na poddzierżawę 

pomieszczeń w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 przez „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o. o. na rzecz prowadzącego sprzedaż 

wyrobów farmaceutycznych (prowadzenie apteki) (druk nr 12/124). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

poddzierżawę pomieszczeń w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 przez 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o. o. na rzecz prowadzącego 

sprzedaż wyrobów farmaceutycznych (prowadzenie apteki). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 13/124). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie postanowił 

zwiększyć transzę w maju o 100 000,00 zł (na odpis na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych), przy jednoczesnym zmniejszeniu 

transz od czerwcu do sierpnia po 10 000,00 zł, transzy we wrześniu  

o 30 000,00 zł i transzy w październiku o 40 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 14/124). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 15 939,19 zł 

(zwiększenie transzy w maju o 13 070,19 zł i w czerwcu o 2 869,00 zł).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk  

nr 15/124). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian w planie 

wydatków na realizację projektu „Od praktyki do pracy 2” w ramach 

programu Erasmus+ o kwotę 3 095,98 zł. Zmniejsza się również  

o 828,00 zł plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80195 

Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnych różnic 

kursowych powstałych w związku z realizacją projektu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

17. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 16/124). 

 

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  

w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 745-Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy 

Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12 142,00 zł. Zmiany 

związane są z obowiązkiem wypłacania świadczenia przez okres roku 

dla funkcjonariusza, który przeszedł na rentę inwalidzką.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 17/124). 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zwiększenie planu dochodów: Wpływy z pozostałych odsetek 

o kwotę 215,00 zł oraz Wpływy z różnych tytułów o kwotę 1 338,00 zł. 

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków  na Wynagrodzenia osobowe 

o kwotę 1 338,00 zł i wydatki rzeczowe o  kwotę 215,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

19. 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 18/124). 
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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 405/2017 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”. 
 
O godz. 1300 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach do czasu 

zakończenia XXIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1550 wznowiono obrady. 

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok (druk nr 19/124). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający 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 – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 406/2017 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 zmieniającej uchwałę 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 20/124). 

 

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, 
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Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 407/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- frekwencją w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy; 

- analizą informacji przekazanych przez Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. rozmów 

przeprowadzonych z pracownikami placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1  

w Chojnie. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 124/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 …………………………….. 


