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Protokół nr 142/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 5 października 2017 r. w godz. od 900 do 1400 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 141/V/2017 z dnia 28 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  

w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 

nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  

o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo  

o ruchu drogowym (druk nr 1/142). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Urszula Przetak.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

 po zapoznaniu się z protokołem Nr KM.7135.63.2016.UP z dnia  

2 października 2017 r. komisji powołanej w celu dokonania oceny 

przydatności pojazdu, który stał się własnością Powiatu Gryfińskiego 

na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz opinią techniczną 

wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

likwidację pojazdu osobowego marki Opel Astra o nr rej. ZGR 76RG, 

poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu 

pojazdów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

– Urszula Przetak. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 

b) wartości szacunkowej, 
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c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa 

nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego” (druk nr 2/142).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami – 

Marzena Wieczorek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie 

Powiatu Gryfińskiego”. 
 

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 nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 463/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa nawierzchni 

odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 

pod nr sprawy ZD.272.25.2017.MW. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na wykonanie robót drogowych w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1399Z Moryń – Orzechów (druk nr 3/142). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem 

Inżynieryjno-Budowlanym DROGBUD z Wełtynia na wykonanie 

robót drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1399Z Moryń – 

Orzechów za kwotę 60 024,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego  

w latach 2017 – 2018 (druk nr 4/142). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Zachodniopomorskiego w latach 2017 – 2018. 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 

2017 – 2018 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 udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Zachodniopomorskiego w latach 2017 – 2018.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami  

– Marzena Wieczorek. 

 

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

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz udzielenia 

pełnomocnictwa do jego realizacji (druk nr 5/142). 

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

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Po omówieniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz udzielenia pełnomocnictwa 

do jego realizacji, Zarząd jednogłośnie wprowadził poprawki w nazwie 

i treści projektu uchwały, który otrzymał brzmienie: „Projekt uchwały 

Zarządu Powiatu  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie” (dot. realizacji 

projektu pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”). 
 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie” wraz z poprawkami? 



 4 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 464/2017 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie” (dot. realizacji projektu  

pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych”). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  

w Gryfinie. 

 

6. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na udzielenie dofinansowania 

wkładu własnego do zakupu przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie 

samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie (druk  

nr 6/142). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie  wyraził  

zgodę na udzielenie dofinansowania wkładu własnego w wysokości 

12 000,00 zł do zakupu przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Środki będą pochodziły  

z 3% środków PFRON przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów 

działalności WTZ, które można wykorzystać  na wyposażenie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  

w Gryfinie. 

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

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Wymiana kotła 

c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” (druk nr 7/142). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
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zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie pn. „Wymiana kotła c.o.  

w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie”, wybierając ofertę firmy 

CALESCO S.A. z/s w Szczecinie za kwotę 67 650,00 zł brutto i podpisał 

umowę w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy Zakład Usług 

Budowalnych Łukasz Nazimek z Chojny o wyrażenie zgody na 

przelew wierzytelności (druk nr 8/142). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. wniosku Zakładu Usług 

Budowlanych Łukasz Nazimek z Chojny tj. wykonawcy inwestycji  

pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4  

w SOSW w Chojnie”, Zarząd rozpatrzył go pozytywnie wyrażając 

zgodę na przelew wierzytelności – płatności wynikającej z faktury  

nr 03/09/2017 z dnia 18 września 2017 r. na rzecz firmy faktoringowej 

InviPay S.A. z/s w Warszawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.7013.6.2017.SD. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s akceptacji protokołów konieczności nr 2-4  

i wykonania robót zamiennych podczas inwestycji pn. „Przebudowa 

i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łużyckiej 91  

w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” (druk nr 9/142). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zaakceptował protokoły 

konieczności nr 2, 3 i 4 wykonania robót zamiennych dla inwestycji  

pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy  

ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. 

Roboty zamienne dot. zamiany okien z drewnianych na plastikowe, 

zmiany sposobu wykonania podjazdu i schodów oraz demontażu ławy 

kablowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 

Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.7013.07.2017.SD. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

10.  Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie 

indywidualne uczennicy klasy II LO (druk nr 10/142). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz orzeczeniem Nr 1/2017/2018/Ch  

o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy II LO 

w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 9 października 2017 r. do 

dnia 5 stycznia 2018 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi szkoły  

i Wydziałowi „EK”. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyznania nagrody Starosty Gryfińskiego 

nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej (druk nr 11/142). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość 

nagrody Starosty Gryfińskiego dla dyrektorów i nauczycieli oraz 

zatwierdził listy osób, którym przyznano nagrody Starosty 

Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 

29 900,00 zł. W/w środki będą pochodziły ze środków zaplanowanych 

w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 

Powiatu” (druk nr 12/142). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania kapituły 

konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 

Powiatu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 
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Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 465/2017 w sprawie 

powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za 

promocję Powiatu”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyjęcia zadań priorytetowych w sferze pożytku 

publicznego na 2018 rok oraz ogłoszenie konsultacji Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok (druk nr 13/142). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, do 

którego wprowadzono poprawki. 
 

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

w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018” wraz z poprawkami? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 466/2017 w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018”.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

koncepcji projektu pn. Polsko-Niemieckie warsztaty techniczne: 

„Sprytne ręce są sprawniejsze” (druk nr 14/142). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. Polsko-Niemieckie warsztaty techniczne: „Sprytne ręce są 

sprawniejsze”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Polsko-Niemieckie warsztaty techniczne: 

„Sprytne ręce są sprawniejsze” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 467/2017 w sprawie 

zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Polsko-Niemieckie warsztaty 

techniczne: „Sprytne ręce są sprawniejsze”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie (druk nr 15/142). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 468/2017 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie (dot. projektu pn. Polsko-Niemieckie 

warsztaty techniczne: „Sprytne ręce są sprawniejsze”). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2017 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 16/142). 

 

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, gdzie zmniejsza się o 20 000,00 zł plan wydatków na 

zadania inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg 

stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są 

dokumentacje techniczne)”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
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wydatków na zadania inwestycyjne „Dotacja dla gmin na przebudowę 

chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „ZD”. 

 

17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację 

projektu pt. „Struggle Against Violent Extremins” złożonego przez 

Konya II Men Turcja w ramach programu Erasmus+  (druk  

nr 17/142). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 r. z tytułu realizacji 

projektu pt. „Struggle Against Violent Extremins”, złożonego przez 

Konya II Men Turcja w ramach programu Erasmus+ w wysokości 

121 212,86 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

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

Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 18/142). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, gdzie zmniejsza się 

o 10 000,00 zł rezerwę celową budżetu powiatu z zakresu rodziny,  

z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku wychowankom 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.  

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 19/142). 

 

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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 469/2017 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”. 

 

20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. przeprowadzonego naboru na 

stanowisko koordynatora pieczy zastępczej w Gryfinie, do którego nie wniósł uwag; 

- uchwałą RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej. 

  

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 142/V/2017. 

 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 142/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 5 października 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 …………………………….. 


