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Protokół nr 80/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 15 maja w godz. od 800 do 1400 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 – Przewodniczący Zarządu 
Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
 - Przyjęcie i podpisanie porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie udzielenia 

Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie (druk nr 21a/80). 
- Przyjęcie poprawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian  
w budżecie powiatu na 2008 rok (druk nr 21b/80). 

 - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia do realizacji 
projektu konkursowego  Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie „Kobieta potrafi–
szansa na samorealizację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki    
2007-2013 (PO KL) Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z zawarciem umowy oraz realizacją tego projektu (druk nr 24/80). 

3. Protokół Nr 79/III/2008 z dnia 8 maja został przyjęty jednogłośnie (4 - za,  
0 - wstrzymał się, 0 - przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Cedynia w/s współfinansowania  remontu 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392Z Piasek-Łukowice na odcinku 
Czachów-Łukowice (druk nr 1/80). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na  podpisanie porozumienia z Gminą Cedynia 
w sprawie współfinansowania  remontu nawierzchni drogi powiatowej  
Nr 1392Z Piasek-Łukowice na odcinku Czachów-Łukowice.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zakupu przez 

Wydział znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg 
powiatowych (druk nr 2/80). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
większością głosów wyraził zgodę na zakup znaków drogowych  
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z uchwytami do ich montażu dla potrzeb oznakowania pionowego dróg 
powiatowych oraz na podpisanie umowy ramowej na dostawę tychże 
znaków ze Sp. z o.o. „WIMED” Oznakowanie Dróg z Tuchowa za kwotę 
61 000,00 złotych brutto. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Banie w/s współfinansowania budowy chodnika 
w m. Banie przy ul. Kunowskiej, wraz z krawężnikiem betonowym oraz 
obrzeżem na drodze powiatowej Banie-Kunowo (druk nr 3/80). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na  podpisanie porozumienia z Gminą Banie  
w sprawie współfinansowania budowy chodnika w m. Banie przy  
ul. Kunowskiej, wraz z krawężnikiem betonowym oraz obrzeżem na drodze 
powiatowej Banie - Kunowo. 
   

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma.   

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu 
przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów   
i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2008 r. (druk nr 4/80). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
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 na 2008 r. 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 zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian  
w zestawieniu przychodów  i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku 
Zdroju” (druk nr 5/80). 



 3

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził  
protokół unieważniający postępowanie o udzielenie zamówienia  
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju”. 
 
6. Wniosek Zastępcy 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. „Termomodernizacja 
Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 6/80). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd ponownie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie pn. „Termomodernizacja 
Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju”. 

 
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.: „Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju”. 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy RI-48/07 
zawartej z Biurem Architektonicznym Karol Krzątała dot. zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków nr 2 i 6  
w SOSW w Chojnie”  (druk nr 7/80). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
aneksu do umowy RI-48/07 na nadzór autorski zawartej z Biurem 
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Architektonicznym Karol Krzątała dot. zadania inwestycyjnego  
pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków nr 2 i 6 w SOSW w Chojnie”  
ul. Podmurze 4, w którym przedłużono termin zakończenia w/w inwestycji 
do 20 sierpnia 2008 r.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 8/80). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 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 wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy 
Gryfino w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozłożenia na raty ceny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Chełm Górny, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej   (druk nr 9/80). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd rozpatrzył  
go pozytywnie, nie wyrażając nabywcy zgody na rozłożenia na raty ceny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny oznaczonej nr działek 19/5 oraz 
27/11, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wyrażenia zgody 
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na przeprowadzenie termomodernizacji budynku WTZ w Gryfinie 
(druk nr 10/80). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przeprowadzenie termomodernizacji budynku Warsztatów 
Terapii Zajęciowe w Gryfinie, bez ponoszenia kosztów remontu przez 
Powiat Gryfiński. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  i Nadzoru Właścicielskiego do wystąpienia z pismem do 
Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Gryfinie, aby w/w remont uwzględniał wcześniejsze plany rozbudowy 
w/w budynku. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wydzierżawienia  

w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz ustalenia wysokości 
czynszu na dzierżawę pomieszczeń biurowych  stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/80). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz ustalenia wysokości czynszu  
na dzierżawę pomieszczeń biurowych  stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wydzierżawienia  
w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz ustalenia wysokości 
czynszu na dzierżawę pomieszczeń biurowych stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 
użyczenia zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim i Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie (druk nr 12/80). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na rozwiązanie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim 
i Kuratorium Oświaty w Szczecinie w drodze porozumienia stron,  
ze skutkiem od dnia 01 czerwca 2008 r. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej 
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własnością Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk  
nr 13/80). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej 
samej nieruchomości położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, 
znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 
której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości położonej w obrębie 
3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się 
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. 
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji 

SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie (druk nr 14a/80). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Koordynator 

Ochrony  Zdrowia – Jarosław Witeńko.   
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 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 likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie i zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia  
do jego przesłania Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, 
Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczecinie oraz Przewodniczącym 
Rad Gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego celem 
zaopiniowania. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz  Członek Zarządu 

 – Maciej Racinowski. 
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15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z informacjami 
finansowymi z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
w styczniu i lutym 2008 r. oraz z zestawieniem zobowiązań  
na 31 grudnia 2007 r.  (druk nr 14/80). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd zapoznał się z informacjami 
finansowymi z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
w styczniu i lutym 2008 r. oraz z zestawieniem zobowiązań  
na 31 grudnia 2007 r.   
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ  
Szpital Powiatowy w Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk oraz Koordynator 

Ochrony  Zdrowia – Jarosław Witeńko. 
 

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w/s umorzenia zadłużenia lokatora z tytułu nieuregulowania należności 
za najem lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku szkoły przy 
ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 15/80). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

w Gryfinie Zarząd rozpatrzył go negatywnie, nie wyrażając zgody  
na umorzenie zadłużenia lokatora, z tytułu nieuregulowania należności  
za najem lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku szkoły przy  
ul. Łużyckiej w Gryfinie. Zarząd zobowiązał Dyrektora do wystąpienia  
z pismem do sądu, o eksmisję z mieszkania za zadłużenie. Ponadto Zarząd 
zaznaczył, że w razie konieczności przy prowadzeniu w/w sprawy pomocy 
udzieli Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
wraz z Radcą Prawnym Starostwa Powiatowego.  
 
17. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 16/80). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu popartą 
dokonaną analizą budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Gryfinie na 2008 r. oraz jego wykonania na koniec kwietnia b.r. 
negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora w sprawie zmiany 
harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.   
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18. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2008 rok (druk nr 17/80). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany w planie 
wydatków budżetowych jednostki na 2008 rok. 

 
19. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym 

wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 18/80). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmiany w planie 
wydatków budżetowych jednostki na 2008 rok. 
 
20. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 18a/80). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmiany harmonogramu 
wydatków budżetowych jednostki polegającej na przesunięciu kwoty 
100 000,00 zł z miesiąca czerwca na miesiąc maj 2008 r. 

 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok (druk nr 19/80). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 
rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały  

Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2008 rok (druk nr 20/80). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie 
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harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2008 rok. 
 
23. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przejęcia i podpisania bilansu  

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2007 r. sporządzonego na 
dzień 31.12.2007 r. (druk nr 21/80). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd jednogłośnie przyjął  

i podpisał bilans z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2007 r. 
sporządzony na dzień 31.12.2007 r. 
 
24. Przyjęcie i podpisanie porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie 

udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem  
na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie (druk  
nr 21a/80). 

 
 Zarząd jednogłośnie przyjął i podpisał porozumienie z Gminą 
Gryfino w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej  
w  wysokości 20 000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. 
  
25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w budżecie powiatu na 2008 rok (druk nr 21b/80). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem zmienionego projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie, który został przyjęty na posiedzeniu w dniu 15 maja 2008 r., w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2008 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie zmieniony projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie, który został przyjęty na posiedzeniu w dniu 15 maja 
2008 r., w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.  
 

W tym momencie na  posiedzenie Zarządu powrócił Członek Zarządu 
 – Maciej Racinowski. 
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26. Wniosek Geodety Powiatowego dot. podpisania porozumienia pomiędzy 
Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego  
a Powiatem Gryfińskim w/s dofinansowania projektu  
pn.: „Informatyzacja zasobów geodezyjno-kartograficznych powiatów 
należących do Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego” (druk nr 22/80).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Katastru    –Wojciech Kowalski. 
 

Zarząd postanowił, że wniosek Geodety Powiatowego dot. podpisania 
porozumienia pomiędzy Związkiem Celowym Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego a Powiatem Gryfińskim w sprawie  dofinansowania 
projektu pn.: „Informatyzacja zasobów geodezyjno-kartograficznych 
powiatów należących do Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego” rozpatrzy po jego uzupełnieniu o dodatkowe 
informacje w tym zakresie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Katastru    –Wojciech Kowalski. 
 

27. Przyjęcie zmienionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s  określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców 
lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach 
zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
(druk nr 23/80). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem zmienionego projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub 
opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie zmieniony projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad częściowego lub 
całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt 
dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia  

do realizacji projektu konkursowego  Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie „Kobieta potrafi–szansa na samorealizację” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013 (PO 
KL) Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy oraz udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania 
wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy oraz realizacją 
tego projektu (druk nr 24/80). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy – Marian Mielczarek oraz Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy – Małgorzata Szwajczuk. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego  Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie „Kobieta potrafi–szansa na samorealizację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013 (PO KL) 
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z zawarciem umowy oraz realizacją tego projektu w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia  
do realizacji projektu konkursowego  Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie „Kobieta potrafi–szansa na samorealizację” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013 (PO KL) Poddziałanie 6.1.1 
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 
oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem 
umowy oraz realizacją tego projektu. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

– Marian Mielczarek oraz Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu 
Pracy – Małgorzata Szwajczuk. 

 
 
29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 - Zarząd zapoznał się z przedłożonym przez Likwidatora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie rozliczeniem otrzymanych przez Szpital 
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środków finansowych w formie dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2007 i 2008. 
 
 - Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa NZOZ „Intermed”  
z Nowogardu dot. regulowania płatności za dostawę energii cieplnej  
do Szpitala oraz ze złożonymi wyjaśnieniami przez Likwidatora SPZOZ  
Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
  
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


