
Protokół nr 11/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 25 stycznia 2007 r. od 1200 do 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w 
Gryfinie.  
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący Zarządu  

– Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(lista obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - załącznik nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 9/III/2007 z 16 stycznia 2007 r. oraz 10/III/2007  

z 19 i 22 stycznia 2007 r. (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 
 

1. Spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ 
„Solidarność”. 

 

Zarząd w obecności przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 
NSZZ „Solidarność” uzgodnił regulamin określający wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy, 
mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2007. 
 

2. Umorzenie zaległości za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Domu 
Pomocy Społecznej (Druk Nr 1/11). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetowej postanowił umorzyć 
zaległości za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie.  

Zarząd postanowił, iż w przypadku pojawienia się w przyszłości podobnych 
wniosków, aby była dołączana informacja, czy osoba, której ma być umorzona 
należność jest właścicielem nieruchomości.  
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia 
stanowiska w sprawie zlecenia wyceny szacunkowej nieruchomość 
zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (Druk Nr 2/11). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami podjął następujące decyzje: 
a) unieważnić postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę na wybór 

zleceniodawcy mającej na celu wycenę szacunkowej wartości nieruchomości 
zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, 

b) zlecić dokonanie wyceny szacunkowej wartości nieruchomości zabudowanej 
Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
Pani Marii Zegarek, która złożyła ofertę na kwotę 2.196 zł, 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do 

przygotowania postępowania przetargowego na wycenę nieruchomości będących 
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w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg (baza w Baniach, Moryniu i 
Daleszewie).  
 

SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy do przygotowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę budżetową na 
rok 2007 mającej na celu zmianę zapisów dotyczących przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokolant Marcin Wegner__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 

        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 

           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 

         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 

 


