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          Druk nr 1/XXX 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 11 maja 2017 r. do dnia 1 czerwca 2017 r. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie odbył 4 posiedzenia w dniach 11, 18 i 25 maja oraz 1 czerwca 2017 r. 

Protokół z dnia 1 czerwca 2017 r. nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 11 maja 2017 r. 

 

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

i ekspertyzami technicznymi urządzeń, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na kasację 

środków trwałych (wyposażenia) jednostki, wykazanych w protokole nr 1/D/2017 z dnia  

20 kwietnia 2017 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 387/2017 w sprawie unieważnienia konkursu 

ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał „PCPR” do ponownego ogłoszenia konkursu w tym 

zakresie. 

➢ Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 

umowy Nr GP.272.1.2017.BR z firmą „GISMAR” z/s w Gryfinie na wykonanie podziału 

działki nr 293/9 obręb Godków, gmina Chojna za kwotę 4 200,00 zł brutto. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy nr DW/WO/1/2017 o odprowadzenie ścieków – wód opadowych 

i roztopowych na terenie gminy Chojna z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie  

Sp. z o.o. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych 

w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń. Powiat przekaże na ten cel środki 

finansowe w wysokości do 26 595,00 zł brutto.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój Białęgi”. Zarząd podjął 

jednogłośnie uchwałę nr 388/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia w/w postępowania. 

➢  Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł udziału przedsiębiorców 

z terenu Powiatu Gryfińskiego w targach INKONTAKT w Schwedt, które odbędą się  

w dniach 9-10 czerwca br. oraz podpisał umowę z Cechem Rzemiosł Różnych  

i Przedsiębiorców w Gryfinie w tym zakresie. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, że  

w kolejnych edycjach należałoby zwiększyć zainteresowanie uczestnictwem większe ilości 

rodzimych podmiotów i wzbogacić nasze uczestnictwo tematem wiodącym. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 389/2017 w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

➢ Na wniosek Skarbnika Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie przeznaczył kwotę 2 000,00 zł 

na nagrody rzeczowe z okazji obchodów Dnia Strażaka. 
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➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 

Zawodowej”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 390/2017 w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

➢  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po 

rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – tj. firmy BRD 

FUKSPOL Łukasz Fuks z Pniewa na zadanie „Remont klatki schodowej w budynku Powiatu 

Gryfińskiego przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie” za kwotę 20 412,00 zł brutto i podpisał 

umowę w tym zakresie. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zaakceptował wniosek użytkownika tj. ZSP w Chojnie dot. wstrzymania 

zmiany lokalizacji drzwi wejściowych do lokalu w nieruchomości będącej przedmiotem 

inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 

pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków, gdzie zmniejsza się  

o 3 478,05 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych w DPS w Moryniu”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

podatek od towarów i usług (VAT). 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

(tj. części nieruchomości zabudowanej, przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie). 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 100 000,00 zł zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy czerwcowej. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 391/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok.  

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-

2039. 

➢ Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej przez 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w DPS w Trzcińsku-Zdroju. 

 

Na posiedzeniu 18 maja 2017 r. 

 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 393/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 394/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pani Bogusławy Florek do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki 

organizacyjnej powiatu. 
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➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 395/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 396/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Pana 

Edwarda Piotrowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności jednostki organizacyjnej powiatu. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 397/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 398/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

odwołania członka Zarządu Powiatu w Gryfinie.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zagospodarowanie zbędnych składników majątku ruchomego, użytkowanych przez 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie wymienionych w protokole nr 4/2017 z dnia 15.05.2017 r.  

z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego w sposób proponowany przez 

komisję. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016 roku. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

pozytywnie zaopiniował arkusze organizacyjne placówek specjalnych oraz poradni 

psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2017/2018. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 200,00 zł rajdu rowerowego  

pn. „Odjazdowy Bibliotekarz – na tropie ekologii”, który odbędzie się 4 czerwca br. na trasie 

Trzcińsko-Zdrój, Strzeszów, Cieplikowo, Góralice, Stołeczna Trzcińsko-Zdrój. 

➢ Zarząd wezwał Spółkę „Dom Lekarski” S.A. do złożenia w ciągu 14 dni oświadczenia, 

co do realizacji inwestycji w zakresie budowy izby przyjęć, bloku operacyjnego oraz 

funkcjonalnego połączenia z istniejącym budynkiem szpitala. Jednocześnie Zarząd 

oświadczył, iż niezależnie od w/w zobowiązań inwestycyjnych, zgodnie  

z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, będzie wspierał inwestycję „rozszerzania 

usług opiekuńczo-leczniczych i paliatywnych w Nowym Czarnowie, o ile Spółka będzie do 

tego przygotowana i przedłoży stosowne dokumenty.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 392/2017 w sprawie akceptacji złożenia wniosku 

do pilotażowego programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia Certyfikowanych 

Pionów Wojskowych Klas Mundurowych. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów  

i budynków – gmina Cedynia, obręb Orzechów”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę  

Nr 399/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  

w/w postępowania. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się o 1 455,60 zł plan wydatków 
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inwestycyjnych na zadanie dofinansowane środkami PFRON „Budowa windy osobowej  

w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie”, będącego częścią zadania: „Adaptacja 

nieruchomości należącej do powiatu gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy 

jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji. Środki 

na ww. zadanie wpłynęły w 2016 r.   

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 600-Transport i łączność. Zmniejsza 

się o 170 699,99 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących 

trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)”, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu  

w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami”.   

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 3 do 

porozumienia z dnia 24 lutego 2015 r., w którym obniża się wysokość rat dłużnika do  

500,00 zł miesięcznie na okres od kwietnia 2017 r. do lipca 2017 r. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie oświadczeń na przejęcie 

na własność Powiatu Gryfińskiego sprzętu medycznego i aparatury medycznej, będących 

przedmiotem darowizny od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na rzecz Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.  

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Gminy Gryfino w drodze darowizny części 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (nieruchomości gruntowych 

oznaczonych numerami działek 172/3i 172/4 z obrębu 3 miasta Gryfino, z przeznaczeniem na 

cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tj. zieleń izolacyjną 

 i obsługę komunikacji - parking). 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

gdzie zwiększa się o 150,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, w związku z umową z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na organizację wakacyjnej linii komunikacyjnej. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 400/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie II wersję projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 

➢ Zarząd przyjął jednogłośnie II wersję projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2017-2039. 

  

Na posiedzeniu 25 maja 2017 r. 

 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 400/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. 

➢ Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w sprawie udzielania przez Dyrektora dalszego pełnomocnictwa 

Pani Bożenie Aksamitowskiej-Woś do zarządzania jednostką pod jego nieobecność. 
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➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 402/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

➢ Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, po zapoznaniu się 

z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz z protokołem z dnia 4 kwietnia 

2017 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, Zarząd jednogłośnie 

postanowił: 

• zobowiązać Dyrektora ZSP w Chojnie do przeprowadzenia licytacji ustnej sprzętu 

wymienionego w orzeczeniu nr 2 znajdującego pod pozycjami od 2 do 10 (cena 

wyjściowa od 10,00 do 50,00 zł za szt.) 

• wyrazić zgodę na likwidację pozostałych środków trwałych (wyposażenia) jednostki, 

wykazanych w  w/w protokole. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 403/2017 w sprawie naboru na stanowisko 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, po zapoznaniu się  

z protokołami Nr KM.7135.49.2016.UP i Nr KM.7135.61.2016.UP z dnia 22 maja 2017 r. 

komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na 

mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów oraz opiniami technicznymi wydanymi 

przez rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdów: FIAT 

PALIO o nr rej. ZS 104CM, RENAULT 19 o nr rej. ZGR 92GM, poprzez ich odpłatne 

przekazanie do demontażu na stację demontażu pojazdów.  

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 3/KM/17 z firmą zakład Handlowo-Usługowy Józef 

Skrzypa z Binowa na świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg na 

terenie Powiatu Gryfińskiego oraz umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym wskazanym 

przez Starostę, na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawniona osobę, 

do kwoty 56 613,21 zł brutto. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 4/KM/17 z firmą „BAGRAS” S. J. Grażyna 

Pawłowska ze Szczecina na świadczenie usług przechowywania na parkingu strzeżonym 

pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego, w okresie od 29.05.2017 r. do 

28.05.2019 r., do kwoty 70 295,00 zł brutto. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

pozytywnie zaopiniował arkusze organizacyjne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 

2017/2018. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, po rozpatrzeniu 

oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, złożonej przez 

„Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno”, Zarząd jednogłośnie uznał celowość  

realizacji zadania publicznego w kwocie 2 500,00 zł pn. „Festiwal światła i wody” do dnia  

1 lipca 2017 r. 

➢ Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz  

po wprowadzeniu poprawek (do projektu umowy) Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia pn. „Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów 

do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 2007”. 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 404/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej 

do przeprowadzenia w/w postępowania. 

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie postanowił zwiększyć transzę w maju o 100 000,00 zł  

(na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), przy jednoczesnym zmniejszeniu 
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transz od czerwcu do sierpnia po 10 000,00 zł, transzy we wrześniu o 30 000,00 zł i transzy  

w październiku o 40 000,00 zł. 

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie o 15 939,19 zł (zwiększenie transzy w maju o 13 070,19 zł i w czerwcu o 2 869,00 

zł).  

➢ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu „Od praktyki 

do pracy 2” w ramach programu Erasmus+ o kwotę 3 095,98 zł. Zmniejsza się również  

o 828,00 zł plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na 

pokrycie ujemnych różnic kursowych powstałych w związku z realizacją projektu.  

➢ Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków na zadania zlecone w 

dziale 745-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy 

Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12 142,00 zł. Zmiany związane są  

z obowiązkiem wypłacania świadczenia przez okres roku dla funkcjonariusza, który przeszedł 

na rentę inwalidzką.  

➢ Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 

dochodów: Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 215,00 zł oraz Wpływy z różnych tytułów 

o kwotę 1 338,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na Wynagrodzenia osobowe  

o kwotę 1 338,00 zł i wydatki rzeczowe o kwotę 215,00 zł.  

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 405/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 406/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

➢ Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 407/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

              Wojciech Konarski 


