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Protokół nr 162/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 15 marca 2018 r. w godz. od 900 do 1330 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 161/V/2018 z dnia 8 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

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

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2017 (druk nr 1/162). 

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

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 
rok 2017, do którego wprowadzono poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za rok 2017 wraz z poprawką? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 560/2018 w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2017. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2017 (druk nr 2/162). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2017, do którego 
wprowadzono poprawkę. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za rok 2017 wraz z poprawką? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2017. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań  
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r. 
(druk nr 3/162). 

 
Po dyskusji, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora PCPR  

w Gryfinie do uzupełnienia projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze 
środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2018 r. i przedłożenia na kolejnym posiedzeniu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2018 r. (druk 
nr 4/162). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
w 2018 r.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
w 2018 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem 
Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad 
pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji 
uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób 
Niepełnosprawnych w Szczecinie, niebędącego mieszkańcem Miasta 
Szczecin (druk nr 5/162). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin  
w sprawie określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński 
kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu - uczestnika Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju 
Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. 
Powiat pokryje 10% kosztów rehabilitacji w wysokości 1 777,33 zł. 

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. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
powiatu gryfińskiego (druk nr 6/162). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd ustalił listę dotowanych oraz kwoty dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, 
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na 
realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do 
klas pierwszych w szkołach  prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
w roku szkolnym 2018/2019 (druk nr 7/162). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do 
klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
w roku szkolnym 2018/2019, do którego wprowadzono poprawkę. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas 
pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2018/2019 wraz  
z poprawką? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 561/2018 w sprawie 
ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów 
przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2018/2019. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia na 

2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
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pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
(druk nr 8/162). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 562/2018 w sprawie 
ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”, 
który zgodnie z planem kontroli na 2018 r. przeprowadzi kontrolę  
w tym zakresie. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie (druk nr 9/162). 

 
 Zarząd jednogłośnie ustalił skład komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 563/2018 w sprawie 
powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 
nauczanie indywidualne uczennicy klasy I LO (druk nr 10/162). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie – Jolanta Majewska, Wicedyrektor  Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – Maciej Puzik. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz orzeczeniem  
Nr 39/2017/2018 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne 
uczennicy klasy Ogólnokształcącego Liceum Ogólnokształcącego  
w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 19 marca 2018 r. do dnia  
22 czerwca 2018 r. Jednocześnie Zarząd poprosił Dyrektora szkoły do 
ponownego wystąpienia z pismem do OPS w Baniach oraz do 
przekazania sprawy do monitorowania przez PCPR w Gryfinie,  
a następnie do przekazania informacji, co w sprawie zostało przez  
ww. jednostki zrobione. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi szkoły  
i Wydziałowi „EK”.  

 
W tym momencie  posiedzenie opuścili: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie – Jolanta Majewska, Wicedyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 

Gryfinie – Maciej Puzik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta 
Lorenowicz-Bień.   

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych 
składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie (druk nr 11/162). 

  
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek oraz  Kierownik Referatu Informatyki – Waldemar Trzeciak. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację zbędnych składników 
majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie, wymienionych w protokole nr 1/2018 z dnia 08.03.2018 r.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, zgodnie 
 z propozycją komisji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścili: Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek  oraz  Kierownik Referatu Informatyki – Waldemar Trzeciak. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s akceptacji protokołu konieczności nr 7 wykonania 
robót dodatkowych i zaniechanych podczas inwestycji  
pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy 
ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” 
(druk nr 12/162). 

 
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 zaakceptował protokół 
konieczności nr 7 wykonania robót dodatkowych i zaniechanych 
podczas inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 
Zawodowej”, z wyłączeniem sposobu wykonania posadzek  
w pomieszczeniach strzelnic. Decyzję w tym zakresie, Zarząd podejmie 
po otrzymaniu opinii prawnej z Serwisu Administracyjno – 
Samorządowego oraz kancelarii prawnej obsługującej jedną  
z jednostek organizacyjnych powiatu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 13/162). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się zwiększenia  
w planie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 
80195- Pozostała działalność o kwotę 613,32 zł dot. pokrycia 
wynagrodzeń i pochodnych Zarządu Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 
rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
Dyrektora szkoły do dostarczenia kopii umowy, na podstawie której 
Przewodnicząca ZNP otrzymuje środki pieniężne.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki, 
Wydziałowi „EK” i „FK”. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 14/162). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
w rozdziale 80115-Technika oraz 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia 
o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków na energię  
w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. – 
Wydziału „OR” (druk nr 15/162). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym w planie wydatków  
Starostwa Powiatowego w dziale 710- Działalność usługowa, rozdział 
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się  
o 4 000,00 zł planowane wynagrodzenia osobowe pracowników celem 
dostosowania ustalonego przez ZUW limitu, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu pozostałych usług. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i „FK”. 
 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 
2018 r. (druk nr 16/162). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków 
w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80102-Szkoły 
podstawowe specjalne o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
energii, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków 
na energię w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu wydatków jednostki na 2018 r. (druk  
nr 17/162). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85202-Domy pomocy 



 9 

społecznej o kwotę 8 405,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród 
jubileuszowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy 
celowej budżetu powiatu na zadanie z zakresu pomocy społecznej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk nr 
18/162). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmniejszenia w planie 
wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w dziale 853-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333-
Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 2 662,42 zł przy jednoczesnym 
zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków  na dodatkowe wynagrodzenia 
roczne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 
19/162). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 564/2018 w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
1. Zawiadomieniem, znak: AB.6740.4.38.2018.LW, wydanym z up. Starosty przez 

Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania  
w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę dot. rozbudowy Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie (1/162).   

2. Decyzją Nr 4/II-AB/2018 z dnia 8 marca 2018 r., wydaną z up. Starosty przez 
Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa o przeniesieniu pozwolenia na 
budowę dot. rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie (1/162).   

3.  Odpowiedzią Wydziału „KM” na wniosek dot. dostępu do komunikacji publicznej 
osób bezrobotnych z terenu powiatu. Zarząd, po weryfikacji, ze względu na błędy  
w statystyce bezrobotnych, zobowiązał PUP w Gryfinie do poprawienia danych  
i ponownego przekazania do Wydziału „KM” celem udzielenia właściwej 
odpowiedzi (2/162).   

4. Pismem Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie, znak:14/2018/SZG/GB  
z dnia 05.03.2018 r. dot. realizacji planu dostosowawczego (3/162).  

5. Treścią ogłoszenia dot. naboru na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego – 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji i nie wniósł uwag 
(4/162). 

6. Projektem porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu, zaplanowanej na dzień  
29 marca 2018 r. (5/162). 

7. Pismem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
dot. przedłużenia terminu składania ofert na realizację zadania pn.: „Rozbudowa 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”” 
(6/162). 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 162/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 

 
 

 
 

(protokół nr 162/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 15  marca 2018 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 …………………………….. 


	Protokół nr 162/V/2018
	Zarządu Powiatu w Gryfinie

