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Protokół nr 192/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 25 października 2018 r. w godz. od 1000 do 1620 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 Geodety Powiatowego dot. podpisania umowy z firmą 
GEOMATYKA-KRAKÓW s.c. na usługę asysty technicznej i konwersacji 
systemu informatycznego EWID 2007 funkcjonującego w Wydziale Geodezji, 
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 8a/192); 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s upoważnienia członka Zarządu Powiatu do reprezentowania 
i głosowania w imieniu wspólnika Powiat Gryfiński na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. w 
przypadku nieobecności wyznaczonego w dniu 18 października 2018 r. członka 
Zarządu (druk nr 8b/192). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 191/V/2018 z dnia 18 października 2018 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

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

pomocy finansowej Gminie Gryfino (druk nr 1/192). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino, 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 Gminie Gryfino 
(pomoc finansowa dla mieszkańca Daleszewa, w związku z pożarem 
jego domu). Zarząd zobowiązał Wydział „ZK” do poinformowania 
poszkodowanych o udzielonej przez powiat pomocy finansowej.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  
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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 2/192). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
 po zapoznaniu się z protokołem Nr KM.7135.37.2017.UP z dnia  
16 października 2018 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 Renault Clio o nr rej. ZS 968FG, 
poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu 
pojazdów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. podpisania umowy wydawniczej na druk oraz dostawę 1000 
egzemplarzy albumu pt.: „Tu budujemy Polskę. Powiat Gryfiński  
w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości” (druk nr 3/192). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
podpisanie umowy nr 24/EK/18 z firmą GRAPUS Sp. z o.o. ze Szczecina 
na druk i dostawę albumu pt. „Tu budujemy Polskę. Powiat Gryfiński 
w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości” za kwotę 41 307,00 zł 
brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Roman Rataj.   
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. dofinansowania spotkania integracyjnego organizowanego przez 
Wspólnotę Sant’Egidio z Chojny (druk nr 4/192). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
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dofinansowanie spotkania integracyjnego organizowanego przez 
Wspólnotę Sant’Egidio z Chojny w kwocie 1 900,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. zwiększenia w planie finansowym na 2018 r. Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk nr 5/192). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przewozu 
uczniów do Szczecina na konferencję pn. „Skuteczne partnerstwo  
w kształceniu zawodowym”.  

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

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż 
systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie” (druk nr 6/192). 

 
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 zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa i montaż systemu 
konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym  
w Gryfinie”. 

 
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. „Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej  
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 696/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż systemu 
konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym  
w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.16.2018.SD 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadane: „Wykonanie, dostawa i złomowanie 
tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk 
nr 7/192).  

 
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. „Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 
dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie 
unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postepowanie 
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie ważnej umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.15.2018.SD 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa 
i złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 8/192). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
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postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa  
i złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”. 

 
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. „Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 697/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa  
i złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.17.2018.SD 
 

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

 
9. Wniosek Geodety Powiatowego dot. podpisania umowy z firmą 

GEOMATYKA-KRAKÓW s.c. na usługę asysty technicznej  
i konwersacji systemu informatycznego EWID 2007 funkcjonującego 
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie (druk nr 8a/192). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 

 
Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie z firmą GEOMATYKA-KRAKÓW s.c.  umowy  
nr GP.272.3.2018.BR w sprawie asysty technicznej i konwersacji 
oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007, 
funkcjonującego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie za kwotę 28 290,00 zł brutto/ za 12 
miesięcy (umowa została zawarta na okres 3 lat).  

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

W tym momencie posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s upoważnienia członka Zarządu 
Powiatu do reprezentowania i głosowania w imieniu wspólnika 
Powiat Gryfiński na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. w przypadku 
nieobecności wyznaczonego w dniu 18 października 2018 r. członka 
Zarządu (druk nr 8b/192). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor  

– Piotr Ignaciuk. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
upoważnił Jerzego Milera do reprezentowania i głosowania w imieniu 
wspólnika Powiat Gryfiński na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o., które 
odbędzie się w dniu 26 października 2018r., w przypadku nieobecności 
wyznaczonego w dniu 18 października 2018r. członka Zarządu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

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

 
11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 9/192). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmiany  
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rozdziale 85406-Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w łącznej 
kwocie 27 719,54 zł, w związku z dostosowaniem prognozowanego 
wykonania wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników 
i pochodnych od nich naliczanych do nowego arkusza organizacyjnego 
roku szkolnego 2018/2019 oraz kosztów za media, dostaw energii 
elektrycznej i opłacania kosztów usług informatycznych dla Poradni 
w Gryfinie i Filii w Chojnie. 

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

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2018 r. 
(druk nr 10/192). 
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13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2018 r. 
(druk nr 11/192). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wnioski na drukach nr 10/192 i 11/192 

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie –  
(dot. kwoty 85 567,40 zł oraz kwoty 42 924,96 zł). Zarząd zobowiązał 
Dyrektora jednostki do:  

- przedstawienia propozycji zmian (między rozdziałami) w planie 
finansowym szkoły polegających na dostosowaniu planowanych 
wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składek na 
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy do wielkości przewidywanego 
wykonania tych rodzajów wydatków w poszczególnych rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej przedstawionych w przedłożonym zestawieniu, 
z uwzględnieniem pozostałego planu na dodatki mieszkaniowe 
(22.000,00 zł); 

 - przedstawienia podstawy prawnej zwiększenia odpisów na ZFSŚ  
w ciągu roku np. z tytułu zwiększenia świadczeń emerytalnych 
nauczycieli, od których jest on dokonywany (art. 53 Karty Nauczyciela). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 

dot.  zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu 
zapłaty za wyżywienie (druk nr 12/192). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
umorzenie w całości zadłużenia z tytułu zaległych opłat za wyżywienie 
ucznia w kwocie 190,99 zł wraz z odsetkami. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 

dot.  zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu 
zapłaty za wyżywienie (druk nr 13/192). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
umorzenie w całości zadłużenia z tytułu zaległych opłat za wyżywienie  
ucznia w kwocie 496,00 zł wraz z odsetkami. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora szkoły do przedłożenia 
informacji w zakresie korzystania przez jednostkę z programów 
dożywiania lub dopłat do posiłków dla uczniów. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych 2018 r. 
(druk nr 14/192). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym w rozdziale 
85410- Internaty i bursy szkolne zmniejsza się planowane wydatki 
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wynagrodzeń bezosobowych o 2.100,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 15/192). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym w rozdziale 
80130- Szkoły zawodowe zmniejsza się planowane wydatki z tytułu 
składek na ubezpieczenie społeczne przy jednoczesnym zwiększeniu  
w rozdziale 80115 – Technika planu na wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych o 6 500,00 zł, w związku z koniecznością zakupu i montażu 
nowej centrali telefonicznej. 

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

w/s zwiększenia w planie finansowym wydatków jednostki na 2018 r. 
(druk nr 16/192). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
w kwocie 15 630,84 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 
80115 –Technika (w kwocie 5 464,44 zł)przy jednoczesnym zmniejszeniu 
rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania, w dziale 
854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty  
i bursy szkolne (w kwocie 10 166,40 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu 
rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej  
i nagrody jubileuszowej. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
O godz. 1150 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach do czasu zakończenia XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1610 
wznowiono obrady. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2018 r. (druk nr 17/192). 

 
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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 698/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
20. 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 18/192). 

 
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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 699/2018 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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21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk nr 19/192). 

 
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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 700/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w/s harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 r. (druk nr 20/192). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2018 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 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 701/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały Nr 618/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 czerwca 
2018 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze 
szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez 
Powiat Gryfiński (druk nr 21/192). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr 618/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 czerwca 2018 r.  
w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi 
zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat 
Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 618/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 czerwca 2018 r. 
w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od 
towarów i usług przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 702/2018 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 618/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 czerwca 
2018 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze 
szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez 
Powiat Gryfiński. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli  
w zakresie kosztów utrzymania samochodów wykorzystywanych przez pracowników 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie do celów służbowych w roku 2017. Zarząd 
zobowiązał wydział „OR” do przygotowania programu mającego na celu sukcesywną 
wymianę taboru samochodowego (1/192). 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 192/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

(protokół nr 192/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 25 października 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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