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          Druk nr 1/XVI 
 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 
POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 
W okresie sprawozdawczym od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 17 marca 2016 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 6 posiedzeń w dniach 11, 18, 25 lutego 2016 r. oraz 3, 10  
i 17 marca 2016 r. Protokół z dnia 17 marca nie został jeszcze przyjęty.  
 

Na posiedzeniu 11 lutego 2016 r. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia 
ich do kategorii dróg gminnych. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
na zadanie pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2016 
roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 176/2016 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 
podpisał list intencyjny, jednogłośnie wyrażając zgodę na nawiązanie z SUN & MORE  
Sp. z o.o. ze Szczecina współpracy partnerskiej przy promowaniu kampanii w zakresie 
edukacji ekologicznej, w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Liderem projektu będzie  
SUN & MORE Sp. z o.o., natomiast Powiat Gryfiński – partnerem projektu. 
 Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr XXXV.89.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wydania opinii  
o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego. 
 Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr XXXV.90.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 
 

Na posiedzeniu 18 lutego 2016 r. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej gminie Banie.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy Nr 4/KM/2016 z Józefem Gralewiczem prowadzącym 
działalność gospodarczą Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne z Gryfina na świadczenie usług 
polegających na sporządzeniu przez biegłego skarbowego wyceny pojazdów usuniętych  
z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym. Koszt oszacowania 1 sztuki pojazdu 200,00 zł brutto.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zawarcie umowy Nr 3/KM/2016 z Zenonem Staszków prowadzącym działalność 
gospodarczą ZUH „ZENEX-AJV” Zakład Ekspertyz Samochodowych z Goleniowa  
na świadczenie usług polegających na odbieraniu i demontowaniu pojazdów kompletnych  
i niekompletnych przeznaczonych przez zamawiającego do likwidacji oraz wydawania 
zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, za kwotę 370,00 zł brutto za każdy pojazd.  
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Michałem Słobodzianem 
prowadzącym działalność gospodarczą MS SANIT ze Szczecina na wykonanie dokumentacji 
technicznej na modernizację instalacji p.poż w celu zabezpieczenia wymaganego ciśnienia  
w hydrantach p.poż. w budynkach szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie, na podstawie protokołów z badania wewnętrznych sieci wodociągowych p.poż., 
za kwotę 7 995,00 zł brutto. Środki pochodzić będą z rezerwy ogólnej na zadania 
inwestycyjne. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o odroczenie spłaty rat dłużnika, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 24 lutego  
2015 r., w którym postanawia odroczyć termin spłaty rat miesięcznych należności głównej  
do 30 czerwca 2016 r. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. oraz upoważnił 
Starostę Wojciecha Konarskiego do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie”  
Sp. z o.o., z prawem do głosowania przy podejmowaniu uchwał. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia między Powiatem Gryfińskim  
a Miastem Szczecin w/s 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. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 178/2016 w sprawie przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 179/2016 w sprawie określenia listy stypendystów 
Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie i skierował wystąpienie pokontrolne  
do osoby prowadzącej szkołę. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc 
prawna, polegającej na zmniejszeniu o 59 946,00 zł planu wydatków przeznaczonych  
na dotacje dla organizacji pozarządowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 
na zakup usług pozostałych. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc 
prawna, polegającej na zmniejszeniu o 36 349,00 zł planu wydatków przeznaczonych  
na wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup 
usług pozostałych. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 180/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 
rok.  
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2016 rok.  
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego.  
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego.  
 Informacja Skarbnika Powiatu Izabeli Świderek związana z zakończeniem roku 
budżetowego 2015 wraz z załącznikami: - informacja o stanie środków na rachunkach 
Powiatu Gryfińskiego, - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie  jednostki samorządu 
terytorialnego, - zestawienie aktualnego na dzień 31.12.2015 r. zadłużenia z tytułu kredytów 
zaciągniętych przez Powiat Gryfiński oraz wyemitowanych obligacji, - inwentaryzacja 
środków pieniężnych na rachunkach Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2015 r. metodą 
potwierdzenia sald. 
 

Na posiedzeniu 25 lutego 2016 r. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, po zapoznaniu z opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na rozłożenie na raty części czynszu dzierżawnego w wysokości 42 098,48 zł, który nie 
został uznany do rozliczenia w roku 2015 r. i podpisał porozumienie w tym zakresie. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 181/2016 w sprawie ustalenia wysokości ceny 
wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmianę sposobu zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego  
(3 szafy), użytkowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Daleszewie, wykazanych  
w protokole nr 1/2016 Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników 
majątkowych z dnia 15 lutego 2016 r., poprzez ich nieodpłatne przekazanie dla Koła 
Gospodyń Wiejskich. W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na rozwiązanie umowy użyczenia w tym zakresie. 
 Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcia 
umowy użyczenia, nr KN-EGB.4042.101.2015, z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii 
z/s w Warszawie w sprawie przekazania do używania drukarki kodów kreskowych oraz 
czytnika kodów kreskowych. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,  
Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu pt. Oparcie społeczne dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi „Tacy Sami”. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie KORTEM Zdzisław Pudło ze Szczecina wykonania pomiarów 
natężenia ruchu drogowego dla 12 skrzyżowań dróg powiatowych z istniejącymi liniami 
kolejowymi za kwotę 18 450,00 zł brutto.  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 182/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji 
zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Innowacyjnej w miejscowości Gardno.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie 2 000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup pucharów, nagród i wyżywienia. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia „Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU”, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł wydania 
monografii zespołu Teatru Tańca EGO VU, powstającej w ramach obchodów  
jubileuszu 25-lecia działalności.  
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 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu 
kultury – „Obchody 71. Rocznicy forsowania Odry”. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się o 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium za wybitne wyniki 
w nauce, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w lutym o 20 941,00 zł, transze  
od czerwca do sierpnia oraz od października do listopada po 541,00 zł i w grudniu o 545,00 
zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w marcu o 16 567,00 zł, w kwietniu o 2 968,00 zł  
i w maju o 3 767,00 zł oraz we wrześniu o 889,00 zł w celu dostosowania transz do wpływów 
dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 183/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 
rok.  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 184/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 185/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.  
 

Na posiedzeniu 3 marca 2016 r. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł 
obchodów 70-lecia powstania Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, które 
odbędą się 30 kwietnia 2016 r.  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 186/2016 w sprawie ustalenia liczby oddziałów 
klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2016/2017.  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 187/2016 w sprawie powołania komisji 
konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 
jednogłośnie przyjął protokół z konsultacji społecznych „Strategii rozwoju turystyki Powiatu 
Gryfińskiego do roku 2020”. Jednocześnie Zarząd postanowił, iż po konsultacjach 
eksperckich z partnerami niemieckimi, które odbędą się 15 marca br. projekt przedmiotowej 
strategii przedłoży pod obrady Rady Powiatu.  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
„Wycinka krzaków w pasie drogowym sieci dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfińskiego z podziałem na 3 zadania:  

 zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa Usługi Transport-Handel 
Jan Kawecki z Kołbaskowa z oferowaną kwotą 40 195,91 zł brutto; 

 zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój – Zakład Usługowy PAJMA 
Łukasz Pajdzik z Gorzowa Wlkp. z oferowaną kwotą  24 808,46 zł brutto,;  
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 zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń – Zakład Usługowy PAJMA 
Łukasz Pajdzik z Gorzowa Wlkp. z oferowaną kwotą  18 315,07 zł brutto. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 188/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2015. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
za rok 2015. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 100,00 zł plan wydatków jednostki w rozdziale 
80120-Licea ogólnokształcące, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  
w rozdziale 80195-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnych różnic 
kursowych poniesionych w związku z realizacją projektu „Wychowanie zdrowotne na całe 
życie”. 
 

Na posiedzeniu 10 marca 2016 r. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2016 roku,  
z podziałem na 3 zadania:  

 zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa,  wybrano ofertę firmy 
TRANS-MASZ PTiMD S.A. ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę 152 520,00 zł 
brutto; 

 zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, wybrano ofertę firmy TRANS-
MASZ PTiMD S.A. ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę 206 271,00 zł brutto; 

 zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice, wybrano ofertę firmy TRANS-
MASZ PTiMD S.A. ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę 157 292,40 zł brutto. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą  
w Myśliborzu wykonania remontów ubytków w jezdniach bitumicznych dróg powiatowych 
masą „na gorąco”  za łączną kwotę 27 865,98 zł brutto. 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 
zapoznał się ze sprawozdaniami za 2015 rok z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Goszkowie i w Gryfinie i zaopiniował je pozytywnie.  
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,  
po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na likwidację składników majątku ruchomego, 
użytkowanych przez jednostkę (dot. kotłów grzewczych) wymienionych w protokole  
nr 1/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. z przeprowadzonej oceny składnika majątku ruchomego. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 189/2016 w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. „Struggle Against Violent Extremism” i przystąpienia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie do partnerskiego projektu współfinansowanego z programu 
Erasmus+, działanie KA201 Partnerstwo Strategiczne w Edukacji Szkolnej. 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 300,00 zł organizacji  
I Memoriału im. Marka Zielonki Turnieju Piłki Ręcznej Oldbojów o Puchar Starosty 
Gryfińskiego. 
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 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dofinansowanie w wysokości 800,00 zł wydarzenia pn. ODRA Guide Tour. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2016 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz skierował go do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o 3 006,00 zł (z rezerwy celowej 
na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej) plan wydatków jednostki,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 190/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 
rok. 
 
 
         Przewodniczący Zarządu 

      Wojciech Konarski 


