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Protokół nr 187/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 20 września 2018 r. w godz. od 1000 do 1230 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 Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie 
w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie 
dokumentów związanych z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON 
kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie, wsparcie biznesowe w przedmiocie umowy, rozliczenie wniosku  
w przypadku uzyskania dofinansowania (druk nr 20/187). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 186/V/2018 z dnia 13 września 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

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

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński” (druk nr 1/187). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uczniów 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 667/2018 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji 

Niepublicznemu Domowi Wczasów Dziecięcych w Moryniu  
w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku 
budżetowego (druk nr 2/187). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

Niepublicznemu Domowi Wczasów Dziecięcych w Moryniu w terminie 
wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Niepublicznemu Domowi Wczasów Dziecięcych w Moryniu  
w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 668/2018 w sprawie 
udzielenia dotacji Niepublicznemu Domowi Wczasów Dziecięcych  
w Moryniu w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku 
budżetowego. 

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

pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gryfinie (druk nr 3/187). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie i jednogłośnie postanowił, iż decyzję w tym zakresie 
podejmie na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy z operatorem 
ONTOUR TRANSPORT Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej 
Czarnówko – Pacholęta – Marwice – Gryfino (druk nr 4/187). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Urszula Przetak.   
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
nr 1 do umowy nr 3/KM/2018 zawartej z operatorem ONTOUR 
TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Widuchowej, na świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na odcinku linii 
komunikacyjnej Czarnówko - Pacholęta - Marwice - Gryfino (tam  
i powrót) w którym przedłuża się termin realizacji zadania do  
31 grudnia 2018 r. za kwotę 41 910,61 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 
W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Urszula Przetak. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości (druk nr 5/187). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości  
(dot. dwóch pomieszczeń nr 3.17 i 3.18 na II piętrze budynku przy  
ul. Dworcowej w Chojnie, z przeznaczeniem na prowadzenie magazynu 
depozytów sadowych i archiwum). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości (druk nr 6/187). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej 
samej nieruchomości. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 669/2018 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (dot. najmu garażu nr 9 
o powierzchni 33,20 m2, zlokalizowanego na terenie ZSP w Chojnie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku o wypłatę 
odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa, 
przeznaczoną na poszerzenie drogi publicznej powiatowej (druk  
nr 7/187). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
prowadzenie rokowań w formie pisemnej oraz ustalił kwotę i termin 
wypłaty odszkodowania do rokowań za nieruchomość przejętą z mocy 
prawa, przeznaczoną na poszerzenie drogi publicznej powiatowej. 
Jednocześnie Zarząd zaakceptował projekt porozumienia w tym 
zakresie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s: 
- przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej w obrębie Wirów, gmina Gryfino; 
- ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia 
służebności gruntowej, akceptacja projektu porozumienia w sprawie 
ustanowienia służebności gruntowej (druk nr 8/187). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie Wirów, gmina Gryfino. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
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stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Wirów, gmina Gryfino 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 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie Wirów, gmina Gryfino.  
 Jednocześnie Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość wynagrodzenia  
z tytułu ustanowienia służebności gruntowej oraz zaakceptował treść 
porozumienia, które będzie mogło być podpisane po podjęciu uchwały 
przez Radę Powiatu w tym zakresie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności 
cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego”  
z podziałem na dwie części (druk nr 9/187). 

 
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 zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej 
powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej  
i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” z podziałem na 
dwie części zamówienia, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe 
zadanie wybór Wykonawcy: 

a) na I część zamówienia obejmującą ubezpieczenie mienia  
i odpowiedzialności cywilnej ofertę firmy Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie z oferowaną ceną  
w wysokości 103 570,02 zł brutto/ 2 lata,  

b) na II część zamówienia obejmującą ubezpieczenie komunikacyjne 
ofertę firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.  
z/s w Sopocie z oferowaną ceną w wysokości 45 910,00 zł brutto/ 2 lata.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „OR”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.13.2018.SD 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018 r.  – Wydziału „RI” (druk  
nr 10/187). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 853-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-
Pozostała działalność. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych  
w kwocie 140 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie 
Zakładu Aktywności Zawodowej” przy jednoczesnym zwiększeniu na 
w/w zadaniu wydatków majątkowych w kwocie 130 000,00 zł oraz 
wydatków bieżących podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie  
10 000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umów w ramach 
zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie z podziałem na części”. 

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

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia w planie finansowym wydatków jednostki na 2018 
rok (druk nr 11/187). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków 
w kwocie 5 617,76 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85202-
Domy Pomocy Społecznej przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy 
celowej na zadania pomocy społecznej budżetu powiatu 
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. 

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

w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 rok (druk  
nr 12/187). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkól 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków 
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w kwocie 12 530,00 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 
80120-Licea ogólnokształcące w związku z jubileuszem 60-lecia Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie. Środki 
finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowego wzmacniacza do 
systemu nagłaśniającego, zapinek okolicznościowych, gabloty 
ekspozycyjnej, wyposażenia potrzebnego do przygotowania 
poczęstunku oraz na usunięcie skorodowanych i zagrażających 
bezpieczeństwu lamp na placu apelowym i zamontowanie nowych przy 
jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

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

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 13/187). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, gdzie zwiększa się plan 
wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej w kwocie 2 764,57 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu  
o tę kwotę środków uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń 
funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz 
wypłatą dodatku zadaniowego za wykonywanie zadań powierzonych 
przez pracodawcę członkom korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem 
na wypłatę nagrody uznaniowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Kierownikowi jednostki. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2018 r.  – Wydziału „ZK” (druk nr 14/187). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, gdzie zwiększa się plan wydatków w kwocie 
20 000,00 zł w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, w rozdziale 75414-Ochotnicze straże pożarne  
z przeznaczeniem na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków z zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”  
i „FK”. 
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15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. (druk nr 15/187). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się plan 
finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 333,00 zł 
w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 
z tytułu zwiększenia udziałów powiatu w dofinansowaniu WTZ przy 
jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Wydziałowi 
„FK”. 
 
16. Informacja Kierownika Referatu Informatyki dot. zawarcia umowy 

z firmą Orange Polska S.A. na usługi Biznesowy VPN (druk  
nr 16/187). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie zawarcia umowy  

z firmą Orange Polska S.A. na usługi Biznesowy VPN (umowa obejmuje 
połączenia pomiędzy m. Gryfino i m. Chojna na potrzeby systemu 
CEPIK w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego), za kwotę 40 149,66 zł/2 lata i nie wniósł uwag.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi „I”. 
 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2018 r. (druk nr 17/187). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę 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 670/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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18. 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 r (druk  
nr 18/187). 

 
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, do którego 
wprowadzono poprawkę. 

 
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 wraz z poprawką? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 671/2018 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”. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk nr 19/187). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2018-2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej 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 podjął jednogłośnie uchwałę Nr 672/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na 
opracowanie dokumentów związanych z wnioskiem  
o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, wsparcie 
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biznesowe w przedmiocie umowy, rozliczenie wniosku w przypadku 
uzyskania dofinansowania (druk nr 20/187). 

 
Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zawarcie aneksu do umowy z firmą COPE GABRIELA 
POTERALSKA z/s w Gryfinie na opracowanie dokumentów 
związanych z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów 
utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie, wsparcie biznesowe w przedmiocie umowy, rozliczenie 
wniosku w przypadku uzyskania dofinansowania, w którym płatność 
wynagrodzenia dla wykonawcy zadania określono w II transzach  
(I transza – 4 500,00 zł netto, II transza – 1 500,00 zł netto). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 
 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 187/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 187/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 20 września 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 - Roman Rataj …………………………….. 
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