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Protokół nr 149/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 20 sierpnia 2009 r. w godz. od 800 do 1000 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 bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokoły: Nr 147/III/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. Nr 148/III/2009  
z dnia 17 sierpnia 2009 r. zostały  przyjęte jednogłośnie (3 – za, 0 wstrzymało się,  
0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia protestu w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Dostarczenie 
materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 1/149).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po przeprowadzeniu dyskusji, Zarząd 
rozpatrzył protest Wykonawcy „Biuro Plus-Kitta i Sp ółka” Sp. J.  
z/s w Szczecinie na rozstrzygnięcie w postępowaniu prowadzonym  
w trybie zapytania o cenę na „Dostarczenie materiałów biurowych do 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zarząd uznał, Ŝe w trakcie 
postępowania nie doszło do poświadczenia nieprawdy w wyniku 
złoŜenia przez Wykonawcę „Papcom” S.C. z/s w Szczecinie zał. nr 4 do 
oferty tj. oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz 
opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 
Jednocześnie firma  „Papcom” S.C. z/s w Szczecinie przyłączając się 
do  postępowania protestacyjnego po stronie Zamawiającego załączyła 
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio,  
Ŝe nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. W związku z powyŜszym Zarząd 
nie uwzględnił w całości  protestu  złoŜonego przez „Biuro Plus-Kitta  
i Spółka” Sp. J. z/s w Szczecinie, nie uznając zarzutu poświadczenia 
nieprawdy przez Wykonawcę „Papcom” S.C. ze Szczecina. 

  



 2

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania – zapytanie o cenę,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostarczanie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” (druk 
nr 2/149). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”. Jednocześnie Zarząd 
zrezygnował z wystąpienia do zaproszenia o złoŜenie oferty  
w przedmiotowej sprawie do firmy P.H.U. RAKPOL ze Szczecina  
ze względu na to, Ŝe firma ta znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Zamówień Publicznych jako Wykonawca, który wyrządził 
szkodę przy wykonywaniu zamówienia, co zostało potwierdzone 
wyrokiem sądu.   
 
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 na „Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 647/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-20/09. 
 
3. Wniosek 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. „Sporządzanie  
i dostarczanie całodziennego wyŜywienia dla mieszkańców  
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Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” (druk  
nr 3/149). 

  
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz po wprowadzeniu poprawki 
polegającej na sprecyzowaniu liczby pensjonariuszy Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Sporządzanie  
i dostarczanie całodziennego wyŜywienia dla mieszkańców  Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”.  
 
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. „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyŜywienia dla mieszkańców  
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 648/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyŜywienia dla mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-19/09. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s podjęcia decyzji o podpisaniu umowy na roboty 
dodatkowe związane z realizacją inwestycji pn. „Remont korytarza 
w ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 3a/149). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
podpisanie umowy na roboty dodatkowe, zlecone wpisem do dziennika 
budowy, związane z realizacją inwestycji pn. „Remont korytarza  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”, których 
wartość zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego 
złoŜonego przez Wykonawcę tj. firm ę A-PLUS Sp. z o.o.  
z/s w Szczecinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik  Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
5. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie 

wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 4/149). 
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 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie przesunięcia w planie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r., Zarząd jednogłośnie 
postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji do czasu uzupełnienia 
wniosku o informację zawierającą zarówno rodzaje jak i terminy 
przeprowadzonych kursów zawodowych w placówce. 
 
6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu 

dochodów i wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk  
nr 5/149). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. o kwotę w wysokości 2 500,00 zł w związku  
z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. 
 
7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu 

wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 6/149). 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu wydatków budŜetowych jednostki na  
2009 r. o kwotę 10 308,29 zł z rezerwy celowej budŜetu powiatu oraz 
przesunięcie z paragrafu 4040 kwoty 767,37 zł na wynagrodzenia 
osobowe pracowników. Zmiany są związane z podwyŜkami płac dla 
nauczycieli. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zwiększenia planu wydatków ZSP Nr 2 w Gryfinie 
na 2009 r.  (druk nr 7/149). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budŜetu powiatu planu wydatków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na 2009 r. w wysokości 
wnioskowanej przez Naczelnika z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 
wraz z pochodnymi.  
 
9. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie 

finansowym jednostki na 2009 r. (druk nr 8/149). 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. kwoty w wysokości 17 494,39  zł  
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w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków 
zewnętrznych. 
 
10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany  

w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. 
(druk nr 9/149). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r.  
w obrębie własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie  
w sierpniu o kwotę 35 500,00 zł kosztem zmniejszenia o tę kwotę 
transzy majowej. 
 
11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramu wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 10/149). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r.  
w obrębie własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie  
w sierpniu o kwotę 17 530,00 zł kosztem zmniejszenia o tę kwotę 
transzy przekazywanej we wrześniu. 
 
12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 11/149). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w sprawie zmiany w planie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. oraz opinią Skarbnika 
Powiatu w przedmiotowej sprawie Zarząd jednogłośnie nie wyraził 
zgody na zmianę w planie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 
r., poniewaŜ uznał, Ŝe wniosek ten jest bezzasadny. 
 
13. 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 12/149). 

 
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 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 

 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 649/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
14. 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 w Gryfinie na 2009 r. (druk  
nr 13/149). 

 

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/s zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w  zestawieniu  przychodów   
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?. 
 
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 
2009 r. 

 

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

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach Zarządu, która trwała od godz. 1000 do godz. 1200. W tym 
czasie odbyło się III posiedzenie Nadzwyczajne Zgromadzenia 
Wspólników „Szpitala  Powiatowego w Gryfinie” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej 
na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości 
Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 oraz drogi powiatowej 
Nr 1351Z” (druk nr 14/149). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Kontroler Techniczny  
w Wydziale Zarządzania Drogami  – Piotr Brzęczek.   

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s udzielenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej na realizację 
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zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 oraz drogi 
powiatowej Nr 1351Z” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?. 

 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa 
Zachodniopomorskiego dotacji celowej na realizację zadania  
pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Gardno w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 120 oraz drogi powiatowej Nr 1351Z”. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz podpisania umowy na roboty 
dodatkowe związane z realizacją zadania pn.: „Budowa chodnika 
w miejscowości Piasek, gm. Cedynia” (druk nr 15/149). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Piasek, 
gm. Cedynia”, zlecając wykonanie robót dodatkowych przy realizacji 
w/w inwestycji firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SANBUD 
z Myśliborza za kwotę w wysokości 20 988,10 zł brutto. Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy nr 25/ZD/09  
w przedmiotowej sprawie. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432/4/09. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy z Gminą Mieszkowice w sprawie 
uzgodnienia zasad finansowania, terminów i sposobów płatności 
dotacji udzielonej przez Gminę na realizację zadania  
pn.: „Przebudowa ulic Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach 
– etap I”, dofinansowanego w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (druk nr 16/149). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą 
Mieszkowice w sprawie uzgodnienia zasad finansowania, terminów  
i sposobów płatności dotacji udzielonej przez Gminę na realizację 
zadania pn.: „Przebudowa ulic Dworcowej i Odrzańskiej  
w Mieszkowicach – etap I”, dofinansowanego w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Kontroler Techniczny  
w Wydziale Zarządzania Drogami  – Piotr Brzęczek.   

 

18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr 17/149).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej?. 

 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej 
realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
19. Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu gryfińskiego za  

I półrocze 2009 r. (druk nr 18/149).  
 
 Zarząd po omówieniu, przyjął informacj ę z przebiegu 
wykonania budŜetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2009 r.  
Informacja z przebiegu wykonania budŜetu, zgodnie z ustawą  
o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach publicznych 
zostanie dostarczona radnym do 30 sierpnia 2009 r.  
 
20. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego skierowanym  

do Minister Zdrowia, informującym o objęciu Powiatu Gryfińskiego Programem 
Wieloletnim pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego  
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. 

2. Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie, która odbędzie się w dniu 03 września 2009 r. 

3. Zarząd zapoznał się z informacją przygotowaną przez Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącą przebiegu konkursu na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. Jednocześnie 
zapoznał się z pismem, w którym wnioskujący wnosi, Ŝe ze względu na błędne 
sformułowanie warunków zawartych w ogłoszeniu o konkursie nie mógł właściwie 
przygotować dokumentacji i przez to nie zgłosił swojej kandydatury na stanowisko 
dyrektora Ośrodka. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na 
stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855),  Zarząd nie dopatrzył się nieprawidłowości  
w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu. Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził, wybór na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
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Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Pani  Natalii Sikory, która w wyniku 
głosowania Komisji Konkursowej otrzymała wymaganą większość głosów.  

4. Zarząd zapoznał się z informacją przygotowaną przez Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącą przebiegu konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Jednocześnie 
zapoznał się równieŜ z protestem wniesionym przez Przewodniczącą Rady 
Pedagogicznej ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz protestem nauczyciela ZSP Nr 2  
w Gryfinie odnośnie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Na podstawie § 8 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy 
komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855), Zarząd nie dopatrzył się 
nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym. Zarząd jednogłośnie uznał 
wniesione protesty za niemające wpływu na wynik konkursu. Zarząd zatwierdził, 
wybór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie Pani  Joanny Mendrygał, która w wyniku głosowania Komisji 
Konkursowej otrzymała wymaganą większość głosów.  

 
 
 
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 …………………………….. 


