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Protokół nr 148/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 30 listopada 2017 r. w godz. od 900 do 1530 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 147/V/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 

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

 

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

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 

powiatu gryfińskiego w roku 2018 (druk nr 1/148). 
 

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

Agnieszka Turek.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

gryfińskiego w roku 2018. 
 

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

w Gryfinie w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018 w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 1 osoba.  

 

 Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 495/2017 w sprawie 

rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
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W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka 

Turek. 
 

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

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup wyposażenia dla 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie w wysokości 

dopuszczalnych 3% dofinansowania ze środków otrzymanych  

z PFRON (druk nr 2/148). 

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

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zakup wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Gryfinie w wysokości dopuszczalnych 3% dofinansowania ze 

środków otrzymanych z PFRON. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 14/2017 

do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15 października 2004 r. pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie (druk nr 3/148). 

 

 Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 14/2017 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15.10.2004 r. pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie, w którym zatwierdza się 

nowy preliminarz kosztów na 2017 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

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

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku UKS Morzycko Moryń o udzielenie 

wsparcia finansowego (druk nr 4/148). 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Jan Gładkow. 
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Zarząd większością głosów pozytywnie rozpatrzył wniosek 

Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

jednogłośnie nie wyrażając zgody na udzielenie wsparcia finansowego 

dla UKS Morzycko Moryń, ze względu na brak zaplanowanych 

środków finansowych na ten cel. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku UKS KAMIKAZE z Gryfina o udzielenie 

wsparcia finansowego (druk nr 5/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie nie wyrażając 

zgody na udzielenie wsparcia finansowego dla UKS KAMIKAZE   

z Gryfina, ze względu na brak zaplanowanych środków finansowych 

na ten cel. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Wykonawcy inwestycji  

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

w SOSW w Chojnie” o przedłużenie terminu wykonania 

zamówienia (druk nr 6/148). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

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 jednogłośnie zobowiązał Wydział „RI” 

do jego uzupełnienia o umowę-zlecenie jaką Wykonawca zawarł  

z producentem okien. 

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.2720.02.2017.SD. 
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7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. wyboru oferty na zadanie pn. „Opracowanie 

programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę 

przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo-

neonatologiczny” (druk nr 7/148). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 

zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie pn. „Opracowanie 

programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, 

blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo-

neonatologiczny” wybierając ofertę firmy Demiurg Sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu za kwotę 31 900,00 zł brutto i podpisał umowę w tym 

zakresie.   

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.2721.22.2017.SD 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonywanie stałych prac 

porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 

zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie” (druk nr 8/148). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. rozstrzygnięcia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonywanie stałych 

prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 

zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Wydział „RI” do 

wystąpienia do firmy WISAG POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina  

o przesunięcie terminu związania z ofertą oraz zobowiązał Wydział 

„RI” do zawnioskowania o zwiększenie środków w WPF na to zadanie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „GN”. 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.09.2017.SD. 

 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. Na posiedzenie powrócił Członek Zarządu – Jan Gładkow. 
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9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie dot. zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia zadłużenia 

z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łużyckiej 

w Gryfinie znajdującego się w trwałym zarządzie szkoły (druk  

nr 9/148). 

 

Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

umorzenie w całości zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego  

w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, znajdującego się w trwałym 

zarządzie szkoły, w wysokości 72 570,90 zł, po otrzymaniu pozytywnej 

opinii Komisji Budżetu i Gospodarki w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – Wydziału „EK” (druk  

nr 10/148). 
 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie zmniejsza się  

o 300,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała 

działalność, § 4190-Nagrody konkursowe przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie o tę kwotę w § 4220-Zakup środków żywności. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2017 r. - Wydziału „ZK” (druk nr 11/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się 

przesunięcia kwoty 4 999,00 zł w planie wydatków budżetowych 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w związku z koniecznością 

doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „ZK”. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2017 r. - Wydziału „ZK” (druk nr 11a/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się 

przesunięcia kwoty 4 100,00 zł w planie wydatków budżetowych 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w związku z przeznaczeniem 

środków na udzielenie dotacji dla OSP. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „ZK”. 

 

13. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany planu 

finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 

r. – Referatu „I” (druk nr 12/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Referatu 

Informatyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków 

majątkowych na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego  

i oprogramowania w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 

75020- Starostwa powiatowe o kwotę 11 900,00 zł przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków bieżących - modernizacja sprzętowej  

i programowej komputerów w urzędzie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Referatowi „I”. 

 

14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2017 r. (druk  

nr 13/148). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie postanowił: 

1. Jednostka może wnioskować o zwiększenie planowanych wydatków 

na wynagrodzenia osobowe pracowników z wydatków bieżących do 

kwoty 37 000,00 zł; 

2. W toku wykonania budżetu, w przypadku braku pokrycia 

planowanych wydatków rzeczowych, jednostka może wnioskować  

o zwiększenie planowanych środków na wydatki rzeczowe. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu 

wydatków jednostki na 2017 r. (druk nr 14/148). 
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16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmniejszenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu 

wydatków jednostki na 2017 r. (druk nr 15/148). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskami Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd postanowił: 

1. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki DPS o kwotę 44 000,00 zł 

(plan wydatków przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie), 

2. Zwiększyć planowane wydatki DPS na wynagrodzenia osobowe  

o kwotę 86 000,00 zł przesuwając środki z planu finansowego 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 

3. Zmniejszyć planowane wydatki w planie finansowym DPS z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne (dział 852, rozdział 85202,  

§ 4110) o kwotę 90 000,00 zł, zwiększając wynagrodzenia 

pracowników § 4010, 

4. Zmniejszyć planowane dochody z tytułu różnych wpływów (85202  

§ 0970) o 2 990,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu 

dochodów z tytułu kosztów upomnienia (§ 0640) o 12,00 zł i odsetek 

za czas opóźnienia w zapłacie należności (§ 0920) o 2 978,00 zł.    

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

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

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2017 

r. (druk nr 16/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 

transzę środków w listopadzie o 112 373,00 zł oraz grudniu  

o 112 372,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych 

transz we wrześniu o 179 726,00 zł i w październiku o 45 019,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na  

2017 r. (druk nr 17/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 

transzę środków na realizację projektu „Kreatywni na co dzień”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 w listopadzie o 180 000,00 zł oraz 

grudniu o 48 970,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
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niewykorzystanych transz w kwietniu o 10 000,00 zł, wrześniu  

o 100 000,00 zł i w październiku o 118 970,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

19. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. (druk 

nr 18/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie 

z którym zwiększa się transzę środków w listopadzie o 5 000 000,00 zł 

oraz grudniu o 3 150 166,29 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

niewykorzystanych transz w kwietniu o 398 530,73 zł, maju  

o 529 106,70 zł, czerwcu o 1 775 480,00 zł, lipcu o 1 552 000,00 zł, 

sierpniu o 1 052 152,77 zł, wrześniu 1 436 236,09 i w październiku  

o 1 406 660,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

20. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 19/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 

zwiększa się transzę środków w listopadzie o 20 000,00 zł oraz grudniu 

o 75 795,07 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych 

transz we wrześniu o 32 338,77 zł i w październiku o 63 456,30 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

 
O godz. 1320 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach do czasu 

zakończenia XXXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1520 wznowiono obrady. 

 

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 20/148). 

 

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, 
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Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 496/2017 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 21/148). 

 

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 497/2017 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 22/148). 

 

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.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 498/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie znak: 

DPS.Ps.5032.2.2017.ML z dnia 24 listopada 2017 r.; 

- pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

znak: UM16-65151-UM1600007/15 z dnia 24 listopada 2017 r. dot. zadania  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi”; 

- informacją Geodety Powiatowego dot. spotkania w sprawie udziału Związku 

Celowego Powiatów WZ przy realizacji projektu pn. „Regionalna Infrastruktura 

Informacji Przestrzennej WZ”, realizowanego w ramach RPO WZ. 

 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 148/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 148/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 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 …………………………….. 


