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Protokół nr 134/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 14 maja w godz. od 800 do 1230 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 – Starosta Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 133/III/2009 z dnia 07 maja został  przyjęty jednogłośnie (5 – za,  

0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój  
w/s dokończenia remontu chodnika w m. Góralice (druk nr 1/134). 

 
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 Trzcińsko-Zdrój w sprawie dokończenia remontu 
nawierzchni chodnika na drodze powiatowej Nr 1407Z Cieplikowo-
Tchórzno w miejscowości Góralice. Powiat przekaŜe na realizację  
w/w zadania dotację celową w wysokości  5 625,00 zł stanowiącą 50% 
wartości inwestycji.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania trójstronnego porozumienia z Gminą Gryfino oraz 
Gryfi ńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Gryfinie 
w/s odprowadzenia wód deszczowych z posesji do istniejącej sieci  
w ul. Kołłątaja (druk nr 2/134). 

 
  Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami dot. podpisania trójstronnego porozumienia  
z Gminą Gryfino oraz Gryfi ńskim Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego w Gryfinie w sprawie odprowadzenia wód deszczowych  
z posesji do istniejącej sieci w ul. Kołłątaja Zarząd jednogłośnie 
postanowił, Ŝe decyzję w tym zakresie podejmie w późniejszym 
terminie po przedstawieniu przez Naczelnika oświadczenia 
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uprawnionego projektanta o moŜliwości odprowadzenia wód 
opadowych z posesji do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kołłątaja, 
z wyszczególnieniem całkowitej powierzchni wszystkich zlewni,  
z których wody będą odprowadzane do sieci. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zawarcia 

umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji 
inwestycji pn.: „Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej  
Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w Mieszkowicach (druk  
nr 3/134). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą 
„Komplet Inwest” Sp. J. z Gorzowa Wielkopolskiego  na prowadzenie 
nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, energetycznych 
i kanalizacji deszczowej przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa 
ulic powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z  
w Mieszkowicach za kwotę w wysokości 54 900,00 zł brutto. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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. „Przebudowa 
drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości śelechowo, 
gm. Widuchowa o długości odcinka 1.338 m poprzez 
podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy 
uŜyciu emulsji asfaltowej i grysu” (druk nr 4/134). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami Zarząd jednogłośnie wprowadził do umowy 
stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ następujące poprawki:  
- § 10 ust. 3 otrzymał brzmienie „Strony postanawiają ,  
Ŝe zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty,   
o której mowa w ust. 1 tj. ....... zł (słownie: ....... zł) zostanie zatrzymana 
przez Zamawiającego na okres 3 lat od dnia odbioru końcowego; 
-  § 11 ust. 1 punkt 3 otrzymał brzmienie „za zwłokę w usunięciu wad 
zgłoszonych w ramach gwarancji w stosunku do terminu, o którym 
mowa w § 9 ust. 2 w wysokości 1,5 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 8 za kaŜdy dzień zwłoki”; 
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- § 11 ust. 2 otrzymał brzmienie: „W przypadku opóźnienia w zapłacie 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, w stosunku do terminu 
wskazanego w  § 8 ust.3  Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za 
opóźnienie w wysokości ustawowej”. 
 
 Z w/w poprawkami Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 
gruntowej – dojazd do pól miejscowości śelechowo, gm. Widuchowa  
o długości odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysu.” 
 
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. „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości śelechowo, 
gm. Widuchowa o długości odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 605/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 
gruntowej – dojazd do pól miejscowości śelechowo, gm. Widuchowa  
o długości odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysu.” 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-15/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
5. Wniosek Inspektora  – Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
w/s podpisanie umowy o udzielenie poŜyczki dla Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. (druk nr 4a/134). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
  Na wniosek Inspektora  – Koordynator Ochrony Zdrowia  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
dot. pisma Prezesa Zarządu Spółki  „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Sp. z o.o. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
o udzielenie poŜyczki w wysokości 250 000,00 zł dla Spółki „Szpital 



 4

Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., zgodnie z upowaŜnieniem Rady 
Powiatu udzielonym w uchwale w sprawie uchwalenia budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. 
  
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody 
na rozłoŜenie na raty miesięczne, raty rocznej za 2009 r. z tytułu 
nabycia lokalu mieszkalnego (druk nr 5/134). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie  
wyraził zgodę na rozłoŜenie na 7 rat miesięcznych, pozostałej części 
raty rocznej za 2009 r. w wysokości 1 778,82 zł z tytułu nabycia lokalu 
mieszkalnego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
7. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie uzupełniony  

o informację Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zwiększenia środków finansowych jednostki  
z przeznaczeniem na remonty  (druk nr 5a/134). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
 Po zapoznaniu się z informacją przygotowaną przez Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych do wniosku Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia 
środków finansowych na 2009 r. z przeznaczeniem na remonty, Zarząd 
jednogłośnie ponownie wstrzymał się z podjęciem decyzji  
w przedmiotowej sprawie do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej 
budynków w/w Domu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania umów  

z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie oraz  Stowarzyszeniem Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach na 
dofinansowanie bieŜącej działalności WTZ w Gryfinie   
i w Goszkowie (druk nr 6/134). 
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  Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów:   
- nr 1/2009 z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na dofinansowanie  
 w kwocie 37 812,00 zł bieŜącej działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie; 
-  nr 2/2009 z ze  Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” z Mieszkowic na dofinansowanie w kwocie 49 320,00 zł   
bieŜącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 
 
9. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 7/134). 

 
  Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Zarząd jednogłośnie nie 
wyraził zgody na zwiększenie planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. Zarząd zobowiązał dyrektora do dokonania zmian w planie 
finansowym jednostki polegających na przesunięciu 
niewykorzystanych środków finansowych z przyznanych 40 000,00 zł 
na wnioskowane zakupy materiałów i wyposaŜenia w związku ze 
zmianą siedziby. Jednocześnie Zarząd wskazał na moŜliwość  
przesunięcia z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwoty 
w wysokości 2 911,00 na regulację wynagrodzeń.  Zarząd zaznaczył,  
Ŝe dalsze zmiany w planie finansowym jednostki będzie moŜna 
dokonać po analizie I półrocza.  
 
10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu 

wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 8/134). 
 
  Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenia planu 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. o kwotę 25 474,56 zł  
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Jacy jesteśmy, jak się 
postrzegamy?” realizowanego w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu 
Wymiany MłodzieŜy. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu dochodów i wydatków powiatu (druk 
nr 9/134). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
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w planie finansowym powiatu dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
809 273,29 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie 
projektu stypendialnego pn.: „Równe szanse edukacyjne dzięki 
Stypendiom EFS”.  
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu dochodów i wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 10/134). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w budŜecie powiatu oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie w związku z otrzymaną od Zarządu Cechu Rzemiosł 
RóŜnych i Przedsiębiorców w Gryfinie darowizną w kwocie 300,00 zł 
na częściowe pokrycie kosztów wydania informatora turystycznego. 
 
13. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków 

budŜetowych jednostki na 2009r. (druk nr 11/134). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zmian w planie finansowym 
jednostki na 2009 r. polegających na przesunięciu środków 
finansowych w kwocie 30 000,00 zł w związku z realizacją projektu 
konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Kob ieta potrafi 
– szansa na samorealizację”.  
 
14. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów  

i wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 12/134). 
 
  Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie planu dochodów i wydatków budŜetowych jednostki na 
2009 r. o łączną kwotę 3 657,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny 
w kwocie 3 500,00 zł, która zostanie zgodnie z wolą darczyńcy 
przeznaczona na turnus rehabilitacyjny w Orawce oraz realizacją 
niezaplanowanych w budŜecie jednostki na 2009 r. dochodów w kwocie 
157,00 zł.  
 
15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 13/134). 
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 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie transz 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez ich zwiększenie w maju o kwotę  
5 000,00 zł, w październiku o kwotę 2 000,00 zł, w listopadzie o kwotę  
2 000,00 zł oraz w grudniu o kwotę 7 900,00 zł. 
 
16. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia budŜetu 

placówki na 2009 r. (druk nr 14/134). 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego jednostki o kwotę 118 145,00 zł. z przeznaczeniem na 
funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  
w Chojnie w 2009 r. 
 
17. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia  

do budŜetu powiatu środków finansowych z EFS (druk nr 15/134). 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie do 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego środków finansowych w wysokości 
963 405,00 zł w związku z realizacja projektu finansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
18. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany  

w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. 
(druk nr 16/134). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w maju o kwotę  
30 710,00 zł kosztem zmniejszenia o tę samą kwotę transzy 
zaplanowanej na kwiecień. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 17/134). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rokw brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 606/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 18/134). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2009 rok (druk nr 19/134). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. 
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upowaŜnienia 

dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów niezbędnych przy realizacji Projektu – Równe szanse 
edukacyjne dzięki Stypendiom EFS (druk nr 20/134). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upowaŜnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów niezbędnych przy realizacji Projektu – Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 607/2009 w sprawie 
upowaŜnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność  
z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych przy realizacji Projektu 
– Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS. 
 
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie (druk nr 21/134). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 608/2009 w sprawie 
ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. 
 
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  
nr 22/134). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 609/2009 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
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dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji 

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 23/134). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
26. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Gryfinie z dnia 18 marca 2009 r. oraz 
skierowania wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki 
(druk nr 24/134). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
  
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyj ął jednogłośnie protokół z dnia 18 marca 2009 r.  
z kontroli przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Gryfinie obejmuj ącej realizację min. 5 % 
wydatków w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących 
celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 
wydatków w 2007 r. oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do kierownika jednostki. 
 
27. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Gryfinie z dnia 31 marca 2009 r. oraz 
skierowania wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki 
(druk nr 25/134). 
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  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyj ął jednogłośnie protokół z dnia 31 marca 2009 r.  
z kontroli przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Gryfinie obejmuj ącej realizację min. 5 % 
wydatków w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących 
celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 
wydatków w 2008 r. oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do kierownika jednostki. 
 
28. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie z dnia 9 marca 
2009 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do dyrektora 
zakładu (druk nr 26/134). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyj ął jednogłośnie protokół z dnia 09 marca 2009 r.  
z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Nowym Czarnowie obejmującej działalność Zakładu w okresie  
od 01.01.2008 r. do 30.11.2008 r. oraz skierował wystąpienie 
pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do kierownika Zakładu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 
29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uczestniczenia przez Powiat Gryfiński we wspólnym 
przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie  
pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie 
województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (druk  
nr 27/134). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Geodeta Powiatowy 

 – Grzegorz Downar. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uczestniczenia przez Powiat Gryfiński we wspólnym przedsięwzięciu 
realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie  
pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” 
dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uczestniczenia przez Powiat Gryfiński we 
wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie  
pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie 
województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia opinii Rady Powiatu odnośnie zmiany przebiegu 
granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin  
a Gminą Stare Czarnowo (druk nr 28/134). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia opinii Rady Powiatu odnośnie zmiany przebiegu granic 
administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia opinii Rady Powiatu odnośnie zmiany 
przebiegu granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin  
a Gminą Stare Czarnowo. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Geodeta Powiatowy 

 – Grzegorz Downar. 

31. Sprawy róŜne, 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 …………………………….. 


