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Protokół nr 128/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 22 czerwca 2017 r. w godz. od 900 do 1635 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 wprowadzono 

zmiany: 

- zdjęto z porządku obrad - rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 13a/128). 

- dodano - wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zakup przez „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  urządzenia do znieczuleń (druk nr 12a/128). 

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

3.  Protokół Nr 127/V/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów 

stanowiących podstawę wpisów do EGiB oraz wprowadzenie 

wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 2007” (druk  

nr 1/128). 
 

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 wybór Wykonawcy  

tj. firmy GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, 

Ryszard Pasternak S.C. z/s w Szczecinie wyłonionego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Sporządzenie cyfrowej 

kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów do EGiB oraz 

wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 

2007” z oferowaną ceną 177 981,00 zł brutto zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i Wydziałowi „GP”. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Modernizacja 
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instalacji wody p.poż. w budynkach ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk  

nr 2/128). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wybrał ofertę firmy 

SUPON S.A. z/s w Szczecinie na realizację zadania pn.: „Modernizacja 

instalacji wody p.poż. w budynkach ZSP Nr 2 w Gryfinie” za kwotę 

125 914,33 zł brutto.   

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” przy współpracy  

z Wydziałem „RI” do wystąpienia z pismem do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej o zwiększenie rezerwy finansowej w związku  

z koniecznością wykonania modernizacja instalacji ppoż. w budynku 

szkoły i internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „EK”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Dostosowanie 

istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie 

Gryfińskim do rynku pracy (druk nr 3/128). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję 

projektu pn. „Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa 

zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy” i jednocześnie 

wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 

50 000,00 zł na jego realizację. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „FK”. 

 

4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład 

Aktywności Zawodowej” (druk nr 4/128). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy  

tj. firmy F.B.R BRUKPOL-2 Andrzej Szyłow z Żabnicy wyłonionego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa  

i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91  

w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” z oferowaną kwotą 

5 545 247,13 zł brutto. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie usługi  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 

Gryfińskiego w okresie wakacji na linii Cedynia - Moryń - Chojna 

(druk nr 5/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  

Nr 7/KM/2017 z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej  

Sp. z o.o. w Myśliborzu na świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego na linii 

komunikacyjnej Cedynia – Moryń – Chojna w okresie od 03.07.2017 r. 

do 31.08.2017 r. do kwoty 13 606,27 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 

 

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

komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 6/128). 
 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 415/2017 w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych 

w okresie ferii letnich (druk nr 7/128). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów 

przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie 

ferii letnich. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych   

w okresie ferii letnich w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 416/2017 w sprawie 

ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-

pedagogicznych w okresie ferii letnich. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania aneksu do umowy o udzielenie dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku (druk nr 8/128). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 1 do umowy nr 6/EK/17 o udzielenie dotacji celowej zawartej  

w dniu 11 kwietnia 2017 r. z Gminą Widuchowa z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Remont trzech zabytkowych kamienic przy   

ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej” w którym wydłuża się termin 

realizacji zadania do dnia 15 listopada 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod 

nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – 

Białęgi” (druk nr 9/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po 

rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

umowy z firmą Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz 

Szawaryński ze Szczecina na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na 

zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z 

Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” za kwotę 10 000,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy na zakup i montaż stalowych barier drogowych na dwóch 

odcinkach dróg powiatowych, tj. Mętno - Moryń oraz Gądno – 

Bielin (druk nr 10/128). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD z Wełtynia na 

dostawę i montaż stalowych barier drogowych na dwóch odcinkach 

dróg powiatowych, tj. Mętno - Moryń (160mb) oraz Gądno – Bielin 

(30mb) za kwotę 41 820,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na poddzierżawę 

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

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk nr 11/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Podinspektor  

– Piotr Ignaciuk. 
 

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 

NZOZ „Dom”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

nr 414/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 czerwca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika  

w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (druk nr 12/128). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

nr 414/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 czerwca 2017 r.  

w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika  

w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały nr 414/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 czerwca  

2017 r. w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 417/2017 w sprawie zmiany 

Uchwały nr 414/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 czerwca 

2017 r. w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika 

w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zakup przez 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  urządzenia do znieczuleń 

(druk nr 12a/128). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zakup przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  urządzenia do 

znieczuleń Draeger Fabius Trio z kardiomonitorem Infinity Delta XL, 

za kwotę 48 000,00 zł. w ramach rozliczeń wzajemnych.  

Jednocześnie zgodnie z propozycją Spółki, po dokonaniu zakupu 

zostanie zawarta umowa dzierżawy na sprzęt, który po jego 

sfinansowaniu przez Powiat, stanie się własnością Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Podinspektor – Piotr Ignaciuk. 

 

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

zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 13/128). 
 

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

Agnieszka Turek.   
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie. 

 
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? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 418/2017 w sprawie 

wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  

i Dyrektorowi „PCPR” w Gryfinie. 

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

Turek.   

 

15. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Gryfińskiego za 2016 r. (druk nr 14/128). 

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie podpisał 

skonsolidowany bilans Powiatu Gryfińskiego za 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2017 r. 

(druk nr 15/128). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie zmniejsza się o 5 376,00 zł 

rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty 

i wychowania, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika 

jednostki.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 16/128). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany  
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w harmonogramie wydatków jednostki na 2017 r., zgodnie z którym 

zwiększa się transzę w czerwcu o kwotę 4 234,00 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu o tę kwotę niewykorzystanej transzy kwietniowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2017 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 17/128). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków  

w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne 

powiatowe.  Zwiększa się o 250 000,00 zł plan wydatków na zadanie 

inwestycyjne „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza  

w Chojnie, wraz z dojazdami”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 

wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej 

 Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój -  Warnice”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD’  

i „FK”. 

 

19. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r.  (druk nr 18/128). 

 

Na wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków 

jednostki na 2017 r., Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 

transzy w czerwcu o 100 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu 

transz od lipca do października po 25 000,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

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 19/128). 

 

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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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 – 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. 1230 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach do czasu 

zakończenia XXX sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1620 wznowiono obrady. 

 

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok (druk nr 20/128). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 

 

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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 1 osoba.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 419/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

22. 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 21/128). 

 

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 
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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 420/2017 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”. 

 

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 22/128). 

 

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 421/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

24. Podjęcie uchwały Zarządu 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 23/128). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały 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 podjęciem uchwały Zarządu 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.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 422/2017 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”. 

 

25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

- dezyderatem nr 9 Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej Samorządności  

do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy  

o regionalnych izbach obrachunkowych uchwalonym na posiedzeniu Zespołu  

8 czerwca 2017 r.; 

- informacją Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zakończenia umowy 

nr 4/KM/15 z dn. 21 maja 2015 r. w zakresie świadczenia usług przechowywania na 

parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego; 

- artykułami prasowymi dot. sytuacji szpitali 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 128/V/2017. 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 128/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 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 …………………………….. 


