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Protokół nr 190/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 20 maja 2010 r. 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 – Starosta Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został zmieniony, dodano druk: 
 - Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyraŜenia zgody na podpisanie umowy  
 na usługi doradztwa podatkowego w zakresie odwołanie od interpretacji 
 indywidualnej przepisów o podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia 
 aportu wyposaŜenia szpitala (druk nr 18/190). 

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

3. Protokół Nr 189/III/2010 z dnia 13 maja 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (4 – za, 0 wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyj ęcia protokołu z prac Komisji Stypendialnej 
oraz podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  
nr 1/190). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Komisji 
Stypendialnej w dniu 17 maja 2010r. oraz omówił projekt uchwały  
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów 
Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
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 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 765/2010 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na przekazanie zbędnego składnika 
majątku ruchomego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie (druk nr 2/190). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie  wyraził zgodę 
Dyrektorowi jednostki na przekazanie w formie darowizny 14 łóŜek 
typu relaks dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” prowadz ącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie, 
zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr 555/2009 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. 
 
3. 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. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez wymianę 
nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi 
powiatowej nr 1482Z ulica Niepodległości w Gryfinie”  
(druk nr 3/190). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami oraz po wprowadzeniu poprawki polegającej na uzupełnieniu 
zapisów w SIWZ oraz w ogłoszeniu o przetargu poprzez dodanie  
do zakresu robót montaŜu słupków betonowych zaporowych wys. 50 cm 
(uniemoŜliwiających parkowanie), w ilości 30 sztuk o strukturze kamienia 
płukanego”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego, poprzez wymianę nawierzchni chodnika oraz zjazdów  
w ciągu drogi powiatowej nr 1482Z ulica Niepodległości w Gryfinie”. 

 
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.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez wymianę nawierzchni 
chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1482Z ulica Niepodległości w Gryfinie” ? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 766/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez wymianę nawierzchni chodnika oraz 
zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1482Z ulica Niepodległości  
w Gryfinie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-14/10 
 
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. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez   odtworzenie 
chodnika oraz zjazdów połoŜonych w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1364Z Drzenin - Chwarstnica  
w miejscowości Chwarstnica” (druk nr 4/190). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez   
odtworzenie chodnika oraz zjazdów połoŜonych w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1364Z Drzenin - Chwarstnica w miejscowości 
Chwarstnica”. 

 
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.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez   odtworzenie 
chodnika oraz zjazdów połoŜonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin - Chwarstnica  
w miejscowości Chwarstnica”? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 767/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów 
połoŜonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin - Chwarstnica  
w miejscowości Chwarstnica”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-13/10 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Gminą Cedynia w/s wspólnej realizacji 
robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1430Z Czchów – 
Radostów – Michałów  w m. Radostów, Gmina Cedynia  (druk  
nr 5/190). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy z Gminą Cedynia  
w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej 
Nr 1430Z Czchów – Radostów – Michałów  w m. Radostów, Gmina 
Cedynia.  Powiat przekaŜe na ten cel środki finansowe w wysokości 
85 000,00 zł, stanowiące 50% wartości realizacji w/w inwestycji. 
 

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

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gryfino w obr ębach śórawie, śórawki, Pniewo i Bartkowo 
(druk nr 6/190). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w obrębach śórawie, śórawki, Pniewo 
i Bartkowo. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino w obrębach śórawie, śórawki, Pniewo i Bartkowo w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 768/2010 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w obrębach śórawie, śórawki, Pniewo 
i Bartkowo. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 
 i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z prognozą 
przychodów i kosztów Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 
na 2010r. (druk nr 7/190). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:  Prezes Zarząd Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w  – Jerzy Piwowarczyk, Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd zapoznał się z prognozą 
przychodów i kosztów Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. na 
2010r., która została omówiona przez Prezes Zarządu Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Prezes Zarząd Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w  – Jerzy Piwowarczyk. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s nieprzedkładania  pod obrady Rady 
Powiatu w Gryfinie projektu uchwały w/s obciąŜenia nieruchomości 
oznaczonej nr działki 140/2, połoŜonej w obrębie Steklno, gmina 
Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, słuŜebnością 
przesyłu (druk nr 8/190). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie postanowił 
nieprzedkładać pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu 
uchwały w sprawie obciąŜenia nieruchomości oznaczonej nr działki 
140/2, połoŜonej w obrębie Steklno, gmina Gryfino, stanowiącej 
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własność Powiatu Gryfińskiego, słuŜebnością przesyłu w związku  
z tym, iŜ w dniu 11 maja Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
w Gryfinie, zwróciło się z wnioskiem o wycofanie prośby  
o ustanowienie słuŜebności przesyłu dla sieci wybudowanej na terenie 
w/w działki.    
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie 
(druk nr 9/190). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczego  
w Nowym Czarnowie 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczego  
w Nowym Czarnowie. 
 

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

 
10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 10/190). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora  Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie jednogłośnie nie wyraził 
zgody na zwiększenie planu dochodów oraz zaznaczył, iŜ ewentualna 
zmiana planu wydatków budŜetowych jednostki będzie moŜliwa  
w III kwartale, po uwzgl ędnieniu zmian w organizacji pracy placówki, 
skutków podwyŜek płac pracowników i realizacji planu finansowego 
jednostki.  
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11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 11 /190). 

 
 Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 801- Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 2707- Środki 
na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł o 11 800,71 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę,  
w tym samym dziale, rozdziale i § 4307- Zakup usług pozostałych plan 
wydatków jednostki. Zmiany związane są z realizacją projektu 
„Lokalne okno na Europę” z programu „Młodzie Ŝ w działaniu”.  
 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie dochodów powiatu i wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 12/190). 

 
 Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym 
zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 852- Pomoc 
społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność, § 2120- Dotacje 
celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej o kwotę 276 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków jednostki o te samą kwotę w związku z realizacją 
projektów: „Bez obaw w dorosłość”, „Nie jesteśmy sami”, „Pomocna 
dłoń”. 
 
13. Wniosek Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego DPS  

w Trzcińsku-Zdroju w/s zabezpieczenia w budŜecie powiatu 
środków finansowych jako wkład własny do projektu planowanego 
do sfinansowania z RPO na lata 2007 - 2013 (druk nr 13/190). 

 
      Po dyskusji Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Stowarzyszenia 
„Dom z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku 
-Zdroju na dysponowanie nieruchomością na czas realizacji oraz  
po zakończeniu projektu planowanego do realizacji w ramach RPO 
WZ na lata 2007-2013 w priorytecie 5, działaniu 5.5, poddziałaniu 5.2.2 
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie Zarząd wyraził 
zgodę na udzielenie dotacji w wysokości 12 000,00 zł, stanowiącej 50% 
kosztów wydatków związanych ze zleceniem wykonania wniosku  
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i studium wykonalności do w/w projektu. Zarząd zaznaczył, iŜ dotacja 
będzie podlegała zwrotowi po uzyskaniu przez Stowarzyszenie 
dofinansowania zewnętrznego, z uwagi na to, iŜ studium wykonalności 
jest kosztem kwalifikowalnym. Zarząd nie wyraził zgody na 
zabezpieczenie w budŜecie powiatu kwoty 540 350,00 zł, która miałaby 
stanowić wkład własny Stowarzyszenia w realizacji projektu.  
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zakresu  

i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu 
Gryfi ńskiego za I półrocze roku budŜetowego (druk nr 14/190). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budŜetowego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego 
za I półrocze roku budŜetowego 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 zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku 
budŜetowego. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budŜetu powiatu na 2010 rok (druk nr 15/190). 
 
 Zarząd omówił projekt uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok 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 budŜetu powiatu na 2010 rok. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
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w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania prowadzonej przez niego 
jednostki (druk nr 16/190). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania prowadzonej przez niego 
jednostki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
dotyczącej funkcjonowania prowadzonej przez niego jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba 
 

 Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania prowadzonej 
przez niego jednostki. 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Maciej Racinowski. 

 
17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Prezes 

Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w/s dofinansowania 
działalności Stowarzyszenia wraz z informacją uzupełniającą 
przygotowaną przez  Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych (druk nr 17/190). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  
i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami”, po zapoznaniu się  
z informacją uzupełniającą przygotowaną przez  Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
nie wyraził zgody na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia.  
Jednocześnie Zarząd postanowił, Ŝe wniosek w zakresie wymiany 
instalacji cieplnej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach będzie 
realizowany i koordynowany przez Wydział Remontów Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, natomiast Stowarzyszenie w odpowiednim 
czasie zrealizuje roboty ziemne.     

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 
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18. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na usługi doradztwa podatkowego w zakresie odwołanie  
od interpretacji indywidualnej przepisów o podatku od towarów  
i usług w zakresie zwolnienia aportu wyposaŜenia szpitala (druk  
nr 18/190). 

 
 Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu, którą 
przyj ął bez zastrzeŜeń i zatwierdził wyraŜenie zgody przez dwóch 
Członków Zarządu na podpisanie umowy, z Kancelarią Doradców 
Podatkowych ElŜbieta Olechowska i Bartosz Olechowski ze Szczecina, 
na usługi doradztwa podatkowego w zakresie odwołanie od 
interpretacji indywidualnej przepisów o podatku od towarów i usług  
w zakresie zwolnienia aportu wyposaŜenia szpitala za kwotę  
w wysokości 7 320,00 zł brutto. 
 
19. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XLII sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie, która odbędzie się 10 czerwca 2010 r. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego  pod nr 190/III/2010. 
 
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 …………………………….. 


