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Protokół nr 105/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 21 października w godz. od 800 do 1200 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 został uzupełniony o następujący punkt: 
- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 2a/105). 
- Przyjęcie i podpisanie porozumienia w/s zasad udostępniania nieruchomości 
położonych w obrębie 4 miasta Gryfino (druk nr 2b/105). 
- Przyjęcie i podpisanie porozumienia w/s czasowego zajęcia działki nr 25/5  
położonej w obrębie 4 miasta Gryfino (druk nr 2c/105). 
- Przyjęcie i podpisanie umowy Nr EK/3052/2/08 o udzielenie dotacji celowej 
dla Gminy Gryfino na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie części ustnej 
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 oraz wypłatę nagród 
Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Gryfinie (druk nr 7/105).  

 Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  
 - zał. nr 2).   

3. Protokół Nr 104/III/2008 z 16 października 2008 r. został przyjęty większością 
głosów (4 - za, 1 - wstrzymała się, 0 - przeciw).  

 
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 
lutego 2008 r. w/s uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 1/105). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 
2008 r. w/s uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Gryfińskiego. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s sprzedaży 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej nr działki 169, położonej w Trzcińsku Zdroju  (druk  
nr 2/105). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie nie 
wyraził zgody na  sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 169, położonej  
w Trzcińsku Zdroju, natomiast wyraził zgodę na  zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres 5 lat w/w nieruchomości. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 2a/105). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości?  

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości  
tj. działki nr 169 położonej w Trzcińsku Zdroju, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
  
4. Przyjęcie i podpisanie porozumienia w/s zasad udostępniania 

nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Gryfino (druk  
nr 2b/105). 

 
 Zarząd jednogłośnie przyjął i podpisał porozumienie  
z właścicielami działki nr 25/2 w sprawie zasad udostępniania 
nieruchomości (tj. 25/2 i 25/5) w związku z planowaną budową 
parkingu na działce przyległej nr 25/5 stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego.   
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5. Przyjęcie i podpisanie porozumienia w/s czasowego zajęcia działki 
nr 25/5  położonej w obrębie 4 miasta Gryfino (druk nr 2c/105). 

 
 Zarząd jednogłośnie przyjął i podpisał porozumienie  
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Grzegorz Biel z Gryfina  
w sprawie czasowego zajęcia działki nr 25/5  położonej w obrębie 4 
miasta Gryfino na czas wykonywania robót budowlanych na działce 
przyległej nr 25/2 oraz ustalił stawkę za zajęcie gruntu w wysokości  
5 zł/m2 za 1 miesiąc. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie dot. zmiany w planie 
finansowym jednostki na 2008 r. (druk nr 3/105). 

 
  Zarząd postanowił jednogłośnie, że wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie 
finansowym jednostki na 2008 r. rozpatrzy w późniejszym terminie  
po przeprowadzeniu przez Starostę Gryfińskiego i Skarbnika Powiatu 
rozmowy z Dyrektorem oraz Głównym Księgowym placówki.  
 
7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie dot. zmiany w planie 

finansowym jednostki na 2008 r. (druk nr 4/105). 
 
  Zarząd postanowił jednogłośnie, że wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie 
finansowym jednostki na 2008 r. rozpatrzy w późniejszym terminie  
po przeprowadzeniu przez Starostę Gryfińskiego i Skarbnika Powiatu 
rozmowy z Dyrektorem oraz Głównym Księgowym placówki. 
 
8. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 

budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 5/105). 
 
  Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na 
zmianę w planie wydatków jednostki polegającą na przesunięciu kwoty 
w wysokości 124 430,00 zł  z paragrafu 4270 - Zakup usług 
remontowych na paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe 
pracowników. 
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9. Przedstawienie projektu porządku obrad na XXII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie w dniu 30 października 2008 roku (druk  
nr 6/105).   

 
  Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad na XXII sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 30 października 2008 roku.        
 
10. Przyjęcie i podpisanie umowy Nr EK/3052/2/08 o udzielenie dotacji 

celowej dla Gminy Gryfino na wypłatę wynagrodzeń  
za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w roku 
szkolnym 2007/2008 oraz wypłatę nagród Starosty Gryfińskiego dla 
nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (druk  
nr 7/105).  

 
W związku z przekazaniem Gminie Gryfino z dniem 1 września 

2008 r. zadania własnego w zakresie prowadzenia ZSP Nr 1 w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr EK/3052/2/08 o udzielenie dotacji celowej dla Gminy Gryfino  
na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie części ustnej egzaminu 
maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 oraz wypłatę nagród 
Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli zatrudnionych w w/w placówce. 

11. Sprawy różne informacje, wolne wnioski. 
 
 
 
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 …………………………….. 


