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Protokół nr 174/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 14 czerwca 2018 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 wprowadzono: 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany 
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. (druk  
nr 26/174). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 173/V/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na rok 2018 
Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Godkowie na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku (druk nr 1/174). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
udzielenie dotacji z budżetu Powiatu na rok 2018 do kwoty 15 000,00 zł 
dla Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Godkowie na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i „FK”. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 
2/174). 

 
Zarząd przyjął protokół z prac Komisji Stypendialnej oraz 

zatwierdził listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 607/2018 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. poprzez przesunięcie 
środków w wysokości 2 500,00 zł do ZSP w Chojnie i 2 100,00 zł do 
ZSP nr 2 w Gryfinie. 

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

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy z Gminą Cedynia w/s współfinansowania w 
2018 roku modernizacji nawierzchni ul. B. Chrobrego w Cedyni 
(druk nr 3/174).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą 
Cedynia w sprawie współfinansowania w 2018 roku modernizacji 
nawierzchni ul. B. Chrobrego w Cedyni. Powiat przekaże na ten cel 
środki finansowe w wysokości do 100 000,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
– Arkadiusz Durma. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z operatorem, na 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 
linii komunikacyjnej Moryń - Cedynia – Chojna (druk nr 4/174). 

 
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, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
z operatorem tj. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej  
Sp. z o.o. w Myśliborzu na świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego na linii 
komunikacyjnej Moryń – Cedynia – Chojna w okresie od 02.07.2018 r. 
do 31.08.2018 r. do kwoty 17 009,08 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą 
„Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie” (druk  
nr 5/174). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej  

– Ewa Urbańska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
– Bożena Stawiarska. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą 
„Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie”, do którego 
wprowadzono poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie” wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod 
nazwą „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej 
 – Ewa Urbańska.  

W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 
 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania aneksów do trzech Porozumień 
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zawartych z Powiatem Białogardzkim w sprawie umieszczenia 
dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Rodzina SOS 10 
w Karlinie i ponoszenia przez Powiat Gryfiński wydatków na ich 
utrzymanie (druk nr 6/174). 

 
 Po dyskusji, Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie rozpatrzy po 
uzupełnieniu na kolejnym posiedzeniu (wniosek dot. podpisania 
aneksów do trzech Porozumień zawartych z Powiatem Białogardzkim 
w sprawie umieszczenia dzieci w Placówce Opiekuńczo – 
Wychowawczej – Rodzina SOS 10 w Karlinie, i ponoszenia przez 
Powiat Gryfiński wydatków na ich utrzymanie).  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w Gryfinie. 
 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu 
Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie (druk nr 7/174). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, dot. Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie, które odbędzie się  
w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00., Zarząd jednogłośnie wybrał 
członka Zarządu Henryka Kaczmara jako swojego przedstawiciela 
reprezentującego Powiat Gryfiński w ww. zebraniu. Dodatkowo 
Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego do udziału w ww. zebraniu jako eksperta Zarządu. 

Nadzór nad realizacją zadania Referat „KA”. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie 
na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym w 2018 r. (druk nr 8/174). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na 
wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym w 2018 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na 
wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
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zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2018 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 608/2018 w sprawie 
powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych  
w konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym w 2018 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Gryfińskiego (druk nr 9/174). 

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

Agnieszka Turek.   
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Gryfińskiego.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s konsultacji powiatowych dotyczących projektu Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/174). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie konsultacji powiatowych dotyczących projektu Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Gryfińskiego, natomiast decyzję, co do jego 
ewentualnego przyjęcia odłożył w czasie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się dla „BRZ”. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  
w Gryfinie (druk nr 10a/174). 

 
W tym momencie na posiedzenie powrócił Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie w sprawie odwołania radnego Piotra Bugajskiego z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania radnego Piotra Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania radnego Piotra Bugajskiego z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się dla „BRZ”. 
 
12. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s złożonych Zarządowi Powiatu 

sprawozdań finansowych za 2017 r. oraz budżetowych i z operacji 
finansowych za okresy sprawozdawcze I kwartału 2018 r. 
sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego i kierowników powiatowych jednostek 
budżetowych (KP PSP i PINB), zwanych dalej jednostkami oraz  
w sprawie przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk nr 11/174). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  

dot. sporządzenia sprawozdań finansowych za 2017 r. oraz 
budżetowych i z operacji finansowych za okresy sprawozdawcze  
I kwartału 2018 r. sporządzonych przez kierowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i kierowników powiatowych 
jednostek budżetowych (KP PSP i PINB), zwanych dalej jednostkami 
oraz w sprawie przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie 
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zobowiązał Kierownika Referatu Kontroli i Audytu do monitorowania 
czy od zobowiązania zapłaconego po terminie wystąpią odsetki. 

Jednocześnie Zarząd zaakceptował treść pisma kierowanego do 
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego  
i kierowników powiatowych jednostek budżetowych dot. zasad 
sporządzania i korygowania sprawozdań finansowych przedkładanych 
Zarządowi.   

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

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 rok. (druk nr 12/174). 

 
Zarząd pozytywnie  rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
w rozdziale 85202-Domu pomocy społecznej o kwotę 28 712,39 zł  
z tytułu nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla dwóch 
pracowników, przy jednoczesnym rozwiązaniu o tą kwotę rezerwy 
celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
14. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 r. (druk nr 13/174). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, gdzie w rozdziale 75411 - 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się 
planowane środki na zakup usług remontowych oraz uposażenia 
żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 5 148,13 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu środków na należności  
z tytułu sfinansowania nagrody uznaniowej oraz wypłaty 
jednorazowego odszkodowania pieniężnego w związku z uszczerbkiem 
na zdrowiu funkcjonariusza doznanego wskutek wypadku 
pozostającego w związku z pełnieniem służby. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018 rok - Wydziału „RI” i utworzenia 
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zadania inwestycyjnego   pn. „Modernizacji wewnętrznej instalacji 
c.o. na potrzeby budynku sali gimnastycznej przy SOSW  
w Chojnie” (druk nr 14/174). 

 
Zarząd pozytywnie  zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych o przystąpienie do 
zadania pn. „Modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. na potrzeby 
budynku sali gimnastycznej przy SOSW w Chojnie” i określenie 
środków na ten cel poprzez zmianę budżetu polegającą na przesunięciu 
planowanych wydatków z wnioskowanych zadań. 

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

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 
2018 rok (druk nr 15/174). 

 
Zarząd pozytywnie  rozpatrzył w części wniosek Dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie dokonuje się zmian  
w planie wydatków w kwocie 102 800,00 zł w dziale 801- Oświata  
i wychowanie. Przenosi się plan wydatków na wynagrodzenia  
i pochodne w wysokości 97 800,00 zł z rozdziału 80111- Gimnazja 
specjalne do rozdziału 80102- Szkoły podstawowe specjalne oraz  
o kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia 
bezosobowe przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup 
usług archiwizacyjnych prze firmę zewnętrzną. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 

 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2018 
rok (druk nr 16/174). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie wyraził zgodę na zwiększenie 
transzy środków w czerwcu o kwotę 2 392,11 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę transzy w maju. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zmniejszenia w planie wydatków budżetowych 
jednostki 2018 rok. (druk nr 17/174). 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, gdzie w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza, w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne 
zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 870,92 zł z tytułu 
pozostałości środków na naprawę urządzenia chłodniczego w kuchni 
internatu otrzymanych przez Zespół z rezerwy ogólnej budżetu. Kwota 
ta zwiększa rezerwę ogólną budżetu w dziale 758-Różne rozliczenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2018 rok (druk nr 18/174). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się plan 
finansowy jednostki z tytułu wypłaconej odprawy emerytalnej o kwotę 
24 840,00 zł. Środki planuje się zabezpieczyć w drodze zmian 
budżetowych w projekcie uchwały Rady Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
20. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenie planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2018 rok (druk nr 19/174). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, gdzie w dziale 855-
Rodzina zwiększa się dochody budżetu o 4 000,00 zł z tytułu 
otrzymanej nawiązki sądowej i wydatki o tę kwotę na zorganizowanie 
wyjazdu letniego wychowanków placówki. 

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

w/s wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację 
projektu pn. „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
realizację zagranicznych straży” finansowanego w ramach 
programu Erasmus + (druk nr 20/174). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się w dziale 801-
Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała działalność 
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planowane dochody i wydatki budżetu o 48 258,50 zł, w związku  
z zatwierdzeniem przez Narodową Agencję programu Erasmus+ 
projektu pn. „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
realizację zagranicznych staży”, w części przypadającej do 
finansowania w roku bieżącym. Przedmiotowy projekt przewidziany 
jest do realizacji od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Maksymalna kwota 
dofinansowania wynosi 83 034,00 euro (358 258,50 zł, po kursie NBP  
z 01.06.2018 r. 4,3146 zł/euro). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
22. 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 21/174). 

 
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 609/2018 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”. 
 
23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 22/174). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk 
nr 23/174). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-
2039.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 
finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok (druk nr 24/174). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  
i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 
Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2017 
rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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26. Przyjęcie projektu uchwały Pady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 
2017 rok (druk nr 25/174). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 26/174). 
 

Zarząd w części pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2018 r., gdzie 
zmniejsza się transzę w maju o 6 513,52 oraz zmniejsza się transzę  
w wrześniu i w listopadzie po 10 000,00 zł przy jednoczesnym 
zwiększeniu transzy w czerwcu o kwotę 26 513,52 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 174/V/2018. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 

 
(protokół nr 174/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2018 r 
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