
Protokół nr 21/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 20 marca 2007 r. w godz. od 800 do 1430 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 ze zmianami. Dodano druki:  
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia radcy prawnego 
oraz inspektora ds. zamówień publicznych do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego  
w postępowaniu odwoławczym dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
ograniczonego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji 
kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie – I etap” (druk nr 21/21) 
- Projekt aneksu do umowy najmu Nr 6/Szczecińska 21/06 zawartej w dniu 12.12.2006 r.  
w Gryfinie pomiędzy firmą „BROKERS” z Gryfina a Powiatem Gryfińskim (druk  
nr 22/21). 
- Pismo Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie  
ws. dofinansowania Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” (druk nr 23/21). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 24/21). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 25/21). 
Przełożono na kolejne posiedzenie Zarządu rozpatrzenie druku: 
- Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim  na lata 2007-2015” (druk  
nr 6/21)- porządek obrad stanowi załącznik nr 2. 
3. Protokół Nr 20/III/2007 z dn. 12 marca 2007 r. został przyjęty jednogłośnie 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. zapoznania się z wnioskiem Inspekcji Ochrony 
Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Szczecinie ws. pomocy w pozyskaniu środków finansowych  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie. (druk nr 1/21). 

 
   Zarząd zapoznał się z wnioskiem Inspekcji Ochrony Środowiska 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
ws. pomocy w pozyskaniu środków finansowych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
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i po wprowadzeniu zmiany dot. rozszerzenia badań o badanie gleby  
w m. Mieszkowice, Trzcińsko-Zdrój oraz Banie zaopiniował go pozytywnie. 
Jednocześnie Zarząd postanowił, że po podpisaniu trójstronnego 
porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 
Środowiska w Szczecinie i Powiatem Gryfińskim Wydział Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych na powyższe zadanie ma dokonać 
zamówienia w trybie art. 4 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Równolegle Zarząd zobowiązał Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, aby wystąpił do Prezesa Zamówień Publicznych z pismem 
informującym o sposobie zlecenia przez Powiat wykonanie zadania 
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. 
wykonania badań związanych z pomiarem zanieczyszczeń powietrza, wód 
powierzchniowych oraz gleby na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian planu przychodów 

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2007 r. (druk nr 2/21). 

   
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
ws. zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian  
w zestawieniu przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.  
 
3. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie dot. zmiany terminu 

dostawy wraz z montażem wyposażenia meblowego do budynku DD  
w Binowie relokowanego do Chojny -dot. Umowy Nr RI-26/06 na 
dostawę mebli domowych- (druk nr 3/21). 

 
  Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektora Domu Dziecka  
w Binowie i zobowiązał Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych do przygotowania aneksu ze zmianą terminu realizacji 
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zamówienia  sierpień 2007 do umowy Nr RI-26/06 na dostawę mebli 
domowych zawartej pomiędzy Powiatem Gryfiński reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu  w Gryfinie a firmą DREMET Sp. z o.o. z Gryfina. 
 
4. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie dot. zmiany terminu 

dostawy wraz z montażem wyposażenia meblowego do budynku DD w 
Binowie relokowanego do Chojny -dot. Umowy Nr RI-28/06 na dostawę 
mebli domowych- (druk nr 4/21). 

 
  Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektora Domu Dziecka  
w Binowie i zobowiązał Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych do przygotowania aneksu ze zmianą terminu realizacji 
zamówienia  lipiec/sierpień 2007 do umowy Nr RI-28/06 na dostawę mebli 
domowych zawartej pomiędzy Powiatem Gryfiński reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu  w Gryfinie a firmą BOMOTIV S.C. ze Szczecina.  
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. określenia zadań 

realizowanych ze środków PFRON oraz wysokości środków 
przeznaczonych na te zadania w 2007 r. (druk nr 5/21). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków PFRON oraz wysokości środków 
przeznaczonych na te zadania w 2007 r..? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków PFRON 
oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007 r. Zarząd 
zobowiązał PCPR w Gryfinie do przygotowania zestawienia zawierającego 
zadania dot. likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się  
i technicznych. 
 
6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie zawierający dokumentację dla 

Zarządu Powiatu w Gryfinie w celu podjęcia decyzji co do dalszego 
pobytu wychowanków w NRDD „Agatos” w Gardnie (druk nr 7/21). 

 
  Zarząd zapoznał się z dokumentacją przedstawioną przez Dyrektora 
PCPR w Gryfinie dot. sytuacji zaistniałej w NRDD „Agatos” w Gardnie  
i uznał, że na tym etapie nie ma podstaw do zerwania umowy z NRDD  
w Gardnie w związku z czym wychowankowie powinni nadal pozostać w tej 
placówce. 
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7. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie dot. wspólnej inwestycji  
pn. „Modernizacja i przebudowa ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej  
i Ogrodowej w Chojnie (druk nr 8/21). 

 
  Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PZD w Gryfinie dot. 
wspólnej inwestycji pn. „Modernizacja i przebudowa ulic Jagiellońskiej, 
Słowiańskiej i Ogrodowej w Chojnie i wyraził zgodę na przeprowadzenie 
przetargu i podpisanie porozumienia z Gminą Chojna na w/w inwestycję. 
Jednocześnie Zarząd postanowił, że środki na realizacje powyższego 
zadania będą pochodziły z budżetu powiatu oraz z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
8. Wniosek Dyrektora PZD w Gryfinie ws. akceptacji umowy o udzielenie 

dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie w 50% 
projektu budowlanego pn. „Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej 
nr 1498Z i Odrzańskiej nr 1418Z w Mieszkowicach oraz opracowanie 
dokumentacji Studium Wykonalności do w/w projektu” (druk nr 9/21).  

 
  Zarząd jednogłośnie zaakceptował i podpisał umowę o udzielenie 
dotacji celowej przez Gminę Mieszkowice Powiatowi Gryfińskiemu  
z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% projektu budowlanego  
pn. „Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzańskiej  
nr 1418Z w Mieszkowicach oraz opracowanie dokumentacji Studium 
Wykonalności do w/w projektu”. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie dot. stanu 

technicznego placówki (druk nr 10/21).  
 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie dot. stanu technicznego placówki i postanowił 
podjąć działania zmierzające do jej przeniesienia ze względu na duży 
zakres remontu jaki należałoby w obecnym budynku Szkoły wykonać. 
Zarząd zobowiązał Wydział Gospodarki Nieruchomościami, aby zwrócił się 
do Gminy Gryfino z pismem ws. użyczenia Powiatowi Gryfińskiemu na 
okres 10 lat budynku nr 7 w Nowym Czrnowie na potrzeby Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie. 
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. zatwierdzenia nowego kierunku kształcenia w ZSP  
w Mieszkowicach (druk nr 11/21). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i wyraził zgodę na wprowadzenie 
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nowego kierunku kształcenia w zawodach stolarz, piekarz, cukiernik 
(szkoła wielozawodowa) w ZSP w Mieszkowicach zgodnie z wnioskiem 
dyrektora placówki. 
 
11. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2007/2008 
(druk nr 12/21). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia 
liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2007/2008 
wprowadził poprawkę do planu naboru polegającą na wycofaniu jednego 
oddziału o profilu    biologiczno-medycznym w ZSP Nr 1 w Gryfinie. 
  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku 
szkolnym 2007/2008? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd z powyższą zmianą jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie 
ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2007/2008.  
 
12. Pismo Samorządu Uczniowskiego ZSP Nr1 w Chojnie zawierające 

stanowisko uczniów wobec decyzji dot. połączenia placówki z ZSP Nr 2 
w Chojnie (druk nr 13/21). 

 
  Zarząd zapoznał się z pismem Samorządu Uczniowskiego ZSP Nr1  
w Chojnie zawierającym stanowisko uczniów wobec decyzji dot. połączenia 
placówki z ZSP Nr 2 w Chojnie. Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do skierowania pisma do Dyrektora ZSP Nr 1 
w Chojnie, w którym Zarząd zaprasza Samorząd Uczniowski   
na posiedzenie w dniu 29 marca b.r. 
 
13. Wniosek Sekretarza Powiatu dot. zakupu pucharów na zawody 

wędkarskie „O Puchar Starosty Gryfińskiego (druk nr 14/21). 
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Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. zakupu pucharów na zawody 
wędkarskie „O Puchar Starosty Gryfińskiego. Zarząd przełożył 
rozpatrzenie wniosku na kolejne posiedzenie po otrzymaniu dodatkowych 
informacji w tym zakresie. 

 
14. Wniosek Sekretarza Powiatu dot. pisma Ludowego Klubu Sportowego 

„PIAST” Gryfino ws. możliwości dofinansowania drużyny 
reprezentacyjnej naszego powiatu w „VI Igrzyskach Sportowo-
Rekreacyjnych  LZS  Samorządów Powiatowych pod patronatem 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” (druk nr 15/21). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Ludowego Klubu Sportowego 
„PIAST” Gryfino dot. możliwości dofinansowania drużyny 
reprezentacyjnej powiatu w „VI Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych  LZS  
Samorządów Powiatowych pod patronatem Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego” rozpatrzył go negatywnie ze względu na 
obowiązujące przepisy prawne, które uniemożliwiają dofinansowanie tego 
typu zadania.  
 
15. Pismo „INTERMED” Sp. z o.o. z Nowogardu dot. zwolnienia  

z zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości oznaczonej jako  
dz. Nr 167/15 w Gryfinie na rzecz ZUS (druk nr 16/21). 

 
  Zarząd zapoznał się z pismem Sp. z o.o. INTERMED” z Nowogardu 
dot. zwolnienia z zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości oznaczonej 
jako dz. Nr 167/15 w Gryfinie na rzecz ZUS.  
 
16. Projekt porozumienia ze Sp. Ryfarm będącą wierzycielem SPZZOZ  

w Likwidacji w Gryfinie przygotowany przez Likwidatora SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 17/21). 

 
  Zarząd zapoznał się i zaakceptował projekt porozumienia  
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a  Sp. Ryfarm będącą wierzycielem 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie. Zarząd upoważnił Likwidatora 
SPZZOZ w Gryfinie do przedłożenia w/w projektu porozumienia  
Sp. Ryfarm z Warszawy. 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2007 

dotacji podmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie (druk  
nr 18/21). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2007 dotacji podmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji 
w Gryfinie? 
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Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu 
Powiatu na rok 2007 dotacji podmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie. 
 
18. Informacja ws. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  

i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 MW” - 
planowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt nad 
Odrą (druk nr 19/21). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją ws. przedsięwzięcia polegającego na 

„Budowie i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 MW” 
- planowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt nad 
Odrą. Zarząd uznał, że wyjaśnienia wymaga rozbieżność w nazwie 
przedsięwzięcia. W dokumentach strony polskiej używa się nazwy zadania 
pt.: „Budowa i użytkowanie kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 
MW”, natomiast w opracowaniu i obwieszczeniu strony niemieckiej jest 
mowa o „budowie i eksploatacji zakładu spalania odpadów”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wniesienia uwag i zastrzeżeń do planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 
i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 MW”- realizowanego przez stronę niemiecką w 
fabryce papieru w Schwedt nad Odrą ? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wniesienia uwag  
i zastrzeżeń do planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  
i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 MW”- 
realizowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt nad 
Odrą. 
 
19. Opinia w sprawie wniosków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie i w Gryfinie dot. odbywania krajowych przejazdów  
w podróży służbowej (druk nr 20/21). 

 
 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Chojnie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Gryfinie ws. odbywania krajowych przejazdów w podróży 
służbowej zamiejscowej prywatnym samochodem i uznał, że istnieje 
możliwość zwrotu kosztów podróży prywatnym samochodem w ramach 
budżetu placówki zgodnie z wielkością stawek zawartych w Zarządzeniu  
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Nr 21/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 29.03.2006 r. w sprawie zmiany 
Zarządzenia Nr 53/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 17.08.2005 r.  
w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych. 
 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 

radcy prawnego oraz inspektora ds. zamówień publicznych  
do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w postępowaniu 
odwoławczym dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu ograniczonego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych  
i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz 
odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie – I etap” (druk nr 21/21) 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia radcy prawnego oraz inspektora ds. zamówień publicznych  
do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w postępowaniu odwoławczym dotyczącym postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz 
odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie – I etap”? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia radcy 
prawnego oraz inspektora ds. zamówień publicznych do reprezentowania 
Powiatu Gryfińskiego w postępowaniu odwoławczym dotyczącym 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego  
pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie – I etap” 
  
21. Projekt aneksu do umowy najmu Nr 6/Szczecińska 21/06 zawartej  

w dniu 12.12.2006 r. w Gryfinie pomiędzy firmą „BROKERS” z Gryfina 
a Powiatem Gryfińskim (druk nr 22/21). 

 
Zarząd zapoznał się i jednogłośnie pozytywnie zatwierdził  aneks do 

umowy najmu Nr 6/Szczecińska 21/06 zawartej w dniu 12.12.2006 r.  
w Gryfinie pomiędzy firmą „BROKERS” z Gryfina a Powiatem Gryfiński. 

 
22. Pismo Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Gryfinie ws. dofinansowania Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (druk nr 23/21). 
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Zarząd zapoznał się z pismem Zarządu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie i postanowił dofinansować 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
kwotą w wysokości 300 złotych pochodzącą z budżetu Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki. 

   
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk  
nr 24/21). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
 
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk  
nr 25/21). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
 
25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie 
zawierającym opinię ws. zamiaru połączenia ZSP Nr 1 im. Bohaterów spod 
Siekierek w Chojnie z ZSP Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie. 
 

Na tym zakończono posiedzenie. 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 
        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 
           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 
         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 

 


