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Protokół nr 168/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 grudnia 2009 r. w godz. od 800 do 1220 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 zmieniony, dodano druki: 
 - Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s rozpatrzenia 
 możliwości zapewnienia lokalu dla jednostki z przeznaczeniem na Centrum 
 Aktywizacji Zawodowej oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  
 w Gryfinie w sprawie zaopiniowania wniosku Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Gryfinie o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji 
 Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra 
 właściwego do spraw pracy (druk nr 20/168). 
 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
 uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r.          
 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
 Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk  nr 21/168). 

 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
 zał. nr 2).   
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, w roku 2010 (druk nr 1/168). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w roku 2010w 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 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010. 
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 
prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej (druk 
nr 2/168). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie 
kultury fizycznej 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 zmiany uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. pisma Pani Małgorzaty Grabowskiej wzywającego 
Zarząd do usunięcia naruszeń prawa (druk nr 3/168). 

 
  Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Zarząd jednogłośnie uznał pismo Pani 
Małgorzaty Grabowskiej z dnia 26 listopada 2009 r. wzywające Zarząd 
do usunięcia naruszeń prawa przy postępowaniu konkursowym 
przeprowadzonym w celu wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie za pozbawione słuszności  
i podstaw prawnych i zaaprobował treść pisma stanowiącego 
odpowiedź na w/w wezwanie.     
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Gryfinie na czas nieoznaczony (druk nr 4/168). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na czas nieoznaczony w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie, na czas 
nieoznaczony, nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 miasta 
Gryfino  na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. 
  
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych  
w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice (druk nr 5/168). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice  
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 sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice. 
 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 6/168). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zgodnie z którym dokonuje się 
przesunięć w planie wydatków jednostki, polegających na zwiększeniu 
środków finansowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 17 080,33 zł oraz  
w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 
23 300,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 
852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 
17 080,33 zł oraz w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 23 300,00 zł.  
 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 7/168). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zgodnie z którym: 

• dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych w dziale 852-
Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, 
polegających na zmniejszeniu o kwotę 3 540,00 zł wynagrodzeń 
bezosobowych i zwiększeniu o tę samą kwotę wydatków 
rzeczowych, 

• dokonuje się przesunięć środków w dziale 852-Pomoc społeczna, 
polegających na: zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł wydatków 
rzeczowych i zmniejszeniu wynagrodzeń bezosobowych  
w rozdziale 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (zadania 
własne), zwiększeniu o kwotę 20 584,20 zł wynagrodzeń 
bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz zmniejszeniu 
o tę kwotę wydatków rzeczowych w rozdziale 85295-Pozostała 
działalność (zadania na podstawie porozumień), 

• dokonuje się przesunięć środków w dziale 853- Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała 
działalność polegających na zwiększeniu o kwotę 24 000,00 zł 
wynagrodzeń osobowych pracowników i zmniejszeniu o tę samą 
kwotę wydatków rzeczowych. 

 
8. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie finansowym 
wydatków budżetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 8/168). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, zgodnie  
z którymi dokonuje się zmian w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, polegających na 
zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł wynagrodzeń osobowych przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków rzeczowych. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał p.o. Dyrektora jednostki do 
przedstawienia zarówno Zarządowi jak i darczyńcom tj. Państwu 
Podwójnym rozliczenia środków finansowych w wysokości 4 000,00 zł 
przekazanych w formie darowizny na rzecz jednostki. 
 
9. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 9/168). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, zgodnie  
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z którym dokonuje się zwiększenia z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  
planu wydatków jednostki  na 2009 r. w kwocie 22 000,00 zł  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność. 
  
10. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie finansowym 
wydatków budżetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 10/168). 
  
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, zgodnie  
z którymi dokonuje się zmian w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, polegających na 
zmniejszeniu o kwotę 1 205,97 zł środków na wynagrodzenia 
bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i zwiększeniu o tę kwotę 
wydatków rzeczowych. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 11/168). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych, zgodnie z którym dokonuje się zmian w dziale 801-
Oświata i wychowanie polegających na: 

• zmniejszeniu w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne 
pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 800,00 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń i pochodnych  
o kwotę 7 300,00 zł, 

• zmniejszeniu w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne 
wynagrodzeń osobowych o kwotę 10 880,00 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu środków na pochodne od 
wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe o kwotę 4 380,00 zł. 

 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia 

naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności 
powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
(druk nr 12/168). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności 
powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 706/2009 w sprawie 
umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie 
należności powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok (druk nr 13/168). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 707/2009 w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 14/168). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 708/2009 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

– Maciej Racinowski. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2009 rok (druk nr 15/168). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania 

Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 16/168). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor – Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

 Zarząd jednogłośnie postanowił, że projekt uchwały w sprawie 
odwołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie rozpatrzy na kolejnym 
posiedzeniu, po jego uzupełnieniu o opinię prawną.   
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor – Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
 
17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu 
do umowy nr RI-33/09 z dnia 23.11.2009 r. pn.: „Modernizacja 
SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno –Opiekuńczego  
w Nowym Czarnowie”, zawartej ze wspólnikami spółki cywilnej 
ARTSON (druk nr 17/168). 

  
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz po 
wprowadzeniu poprawek jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
aneksu do umowy nr RI-33/09 z dnia 23.11.2009 r. pn.: „Modernizacja 
SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  
w Nowym Czarnowie”, zawartej ze wspólnikami spółki cywilnej 
ARTSON. 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-20/09. 
 
18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie stałych 
prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
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zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” i wybór oferty (druk nr 18/168). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie stałych prac 
porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” wybierając ofertę nr 3 firmy WISAG POLSKA Sp. z o.o. 
ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 203 992,56 zł brutto. 
 Jednocześnie Zarząd rozszerzył zapis w umowie na 
wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach 
biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez dodanie: „Zamawiający 
ma prawo zlecić doraźną kontrolę w przypadku stwierdzenia 
nienależycie wykonywanych prac porządkowych, w ten sposób,  
iż pisemnie powiadamia właściciela firmy, który w terminie 24 ha 
dokonuje wspólnie przeglądu budynków”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-28/09. 
 

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

 
19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie dot. przebudowy oraz wyposażenia pracowni 
gastronomicznych i elektrycznych w ramach RPOWZ-7.1.2.  
w środki dydaktyczne oraz urządzenia do praktycznej nauki 
zawodu (druk nr 19/168). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie kierowanym do Zarządu 
Powiatu dot. przebudowy oraz wyposażenia pracowni gastronomicznej 
i elektrycznej w środki dydaktyczne oraz urządzenia  
do praktycznej nauki zawodu w ramach RPOWZ/7.1.2., Zarząd 
zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Gryfinie wyrażoną w uchwale  
Nr XXXVI/330/2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 
Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014 z dnia 26 listopada 2009 r.,  jednogłośnie 
wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych ze środków 
własnych budżetu powiatu w wysokości 500 000,00 zł w latach  
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2010-2012 na realizację w/w programu w ramach RPO. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał Dyrektora jednostki do uzyskania akceptacji 
Zarządu przed podpisaniem umowy z firmą przygotowującą  
w/w projekt. 
 
20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s rozpatrzenia możliwości zapewnienia lokalu dla jednostki  
z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz 
przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaopiniowania wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji 
Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających  
w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy (druk nr 20/168). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wskazał na lokalizację Centrów 
Aktywizacji Zawodowej  na okres do 2 lat pomieszczenia znajdujące 
się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie oraz w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnie. 
 Jednocześnie  w związku z niewłaściwym przygotowaniem przez 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie, Zarząd wniósł poprawki i jednogłośnie 
zobowiązał Sekretarza Powiatu do sporządzenia projektu uchwały  
we właściwej formie i brzmieniu. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania zamiaru złożenia wniosku przez Starostę Gryfińskiego  
o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy wraz z poprawkami?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania zamiaru złożenia wniosku przez 
Starostę Gryfińskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrów 
Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających  
w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 

  
21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany  uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 
2014 (druk nr 21/168). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na 
lata 2009 – 2014?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
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 …………………………….. 


