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Protokół nr 3/IV/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 16 grudnia 2010 r. w godz. od 815 do 1045  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 uzupełniony o następujące punkty: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu systemowego „Piramida 
kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   
2007-2013 (PO KL) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją tego projektu (druk nr 22/3). 
 - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 23/3). 

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

3. Protokół  Nr 2/IV/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. (5 – za, 0 – wstrzymujących się,  
 0 – przeciw). 
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu 
systemowego „Piramida kompetencji” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego udzielenia w ramach 
Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013 
(PO KL) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich 
czynności związanych z realizacją tego projektu (druk nr 22/3). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła p.o. Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu 
systemowego „Piramida kompetencji” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego udzielenia w ramach 
Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013 
(PO KL) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z realizacją tego projektu. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu 
systemowego „Piramida kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) oraz 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania 
wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 4/2010 w sprawie 
przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego 
projektu systemowego „Piramida kompetencji” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego udzielenia w ramach 
Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013 
(PO KL) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z realizacją tego projektu. 

 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek. 

 
2. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie 

wydatków budŜetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 1/3). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Referatu 

Informatyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian  w planie wydatków 
jednostki w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-
Starostwa powiatowe o 4 000,00 zł. Przesunięcie środków finansowych 
związane jest z koniecznością zakupu urządzeń drukuj ących dla 
wydziałów Starostwa. 
 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 2/3). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata                              
i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 462,00 zł. 
Przesunięcie środków finansowych związane jest z podpisaniem 
umowy zlecenia, zawartej z powodu zastępstwa dozorcy nocnego  
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(długotrwała choroba ), a grafik dozorców nie pozwala na zastępstwo 
pracowników zatrudnionych na stałe.  
 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmniejszenia planu wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 3/3). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się 
plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80195-Pozostała działalność o 68,60 zł. Zmniejszenie planu 
wydatków dokonuje się w związku niewykorzystaniem otrzymanych 
środków, które były większe niŜ wynika z wyliczenia składek ZUS. 
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i o tę samą kwotę.  
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r. 
(druk nr 5/3). 

 
Po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu, Zarząd większością 

głosów negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie nie wyraŜając zgody 
na  zwiększenie planu dochodów jednostki o kwotę 16 880,37 zł.  
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r. 
(druk nr 6/3). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, jednogłośnie wyraŜając zgodę na 
dokonanie zmian w planie finansowym jednostki o 37 000,00 zł w celu 
dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 7/3). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r.  
w obrębie własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie  
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w grudniu o kwotę 70 916,39 zł kosztem niewykorzystanej transzy 
czerwcowej w tej samem wysokości. 

 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r. 
(druk nr 4/3).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki w dziale 758-RóŜne 
rozliczenia, rozdziale 75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007-
2013 o 22 909,23 zł. Zmiany dotyczą projektu „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego poprzez wyposaŜenie pracowni szkolnych”  
w ramach programu RPO WZ. 
 
9. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. umowy realizowanej przez Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w ramach RPO WZ  
(druk nr 16/3). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu dot. umowy 

realizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
w ramach w/w projektu Zarząd jednogłośnie postanowił: 
Na podstawie § 35, § 90, § 91, § 92 Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  
Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.01.2007 r.  
(ze zm.) powołał Zespół kontrolny w składzie: 
1. Andrzej Urbański – Przewodniczący Zespołu, 
2. Edyta Szturo – Członek,  
do przeprowadzenia  kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 w Chojnie oraz w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, w zakresie prawidłowości realizacji umowy 
do projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
wyposaŜenie pracowni szkolnych” o numerze WND-RPZP.07.01.02-
004/09, w szczególności zbadanie zgodności przepływów finansowych, 
ustalenie osób odpowiedzialnych za wynikłe nieprawidłowości oraz 
przedstawienie zaleceń pokontrolnych, które w przyszłości 
wyeliminuj ą nieprawidłowości. Kontrol ę naleŜy przeprowadzić  
w okresie od 20.12.2010 r. do 30.12.2010 r., natomiast wyniki kontroli 
naleŜy przedstawić Zarządowi Powiatu w terminie do dnia  
06.01.2011 r. 

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

Wychowawczej w Chojnie w/s wyraŜenia zgody na zaciąganie 
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zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa  
w roku następnym (druk nr 9/3). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, Zarząd jednogłośnie   
wyraził zgodę dla Dyrektora jednostki na zaciąganie zobowiązań  
z tytułu umów dotyczących dostarczania artykułów spoŜywczych, 
których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.  

 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s wyraŜenia zgody na wynajem powierzchni w celu 
ustawienia automatu z napojami (druk nr 8/3). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, jednogłośnie wyraŜając zgodę na 
wynajem powierzchni 1 m 2 za kwotę 101,15 zł brutto miesięcznie  
w celu ustawienia automatów z napojami. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do uaktualnienia 
zapisów uchwały  Nr XV/173/200 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
31.01.2008 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  
i obciąŜania oraz wydzierŜawiania lub wynajmowania i uŜyczania 
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego. 
 
12. Wniosek Przewodniczącej Stowarzyszenia „Dom z Sercem” 

prowadzącego DPS w Trzcińsku Zdroju w/s wyraŜenia zgody na 
wykonanie prac remontowych w budynku Domu (druk nr 18/3). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej 

Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju, jednogłośnie wyraŜając zgodę na 
wykonanie w budynku Domu prac remontowych wyszczególnionych 
we wniosku w ramach własnych środków finansowych. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na rozwiązanie za 
porozumieniem stron umowy uŜyczenia zawartej pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim i SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
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Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dot. nieruchomości połoŜonej w Nowym 
Czarnowie oraz zawarcie nowej umowy  uŜyczenia pomiędzy 
Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie” a Powiatem Gryfińskim 
(druk nr 19/3).  
 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron 
umowy uŜyczenia zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim i SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dot. nieruchomości 
połoŜonej w Nowym Czarnowie oraz na zawarcie umowy  dzierŜawy 
pomiędzy Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie” a Powiatem 
Gryfi ńskim, gdzie wysokość czynszu ustalono w oparciu o roczną 
amortyzację obiektów.  
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na 
wydzierŜawienie majątku ruchomego po likwidowanym SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie na rzecz Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” (druk 
nr 20/3).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie wyraŜając zgodę na wydzierŜawienie do dnia 31 grudnia 
2013 r. majątku ruchomego po likwidowanym SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie na 
rzecz Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” za kwotę 6 000,00 zł 
rocznie.  

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na zmianę terminu 
płatności czynszu za dzierŜawę nieruchomości i wyposaŜenia oraz 
umorzenia odsetek z tytułu nieterminowej płatności oraz 
nienaliczanie odsetek z tytułu odroczenia terminu płatności 
naliczonych Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” (druk nr 21/3).  
 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie postanowił: 
- wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności czynszu na 31.03.2011 r. 
za dzierŜawę nieruchomości i wyposaŜenia, z których korzysta Spółka 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie”, 
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- nie wyrazić zgody na umorzenie odsetek Spółce z tytułu 
nieterminowej płatności za dzierŜawę nieruchomości i wyposaŜenia, 
- od dnia 16.12.2010r. nie naliczać odsetek  z tytułu przesunięcia 
terminu płatności naliczonych Spółce. 
 

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

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

Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 10/3). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, 
rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę  
13 709,09 zł, z przeznaczeniem na opłaty za olej opałowy. Jednocześnie 
zmniejsza się plan wydatków jednostki w tym samym dziale i rozdziale 
i o tę samą kwotę. Kwota zmniejszeń stanowi oszczędności wynikające 
z tego, iŜ w miesiącach X, XI były wypłacane świadczenia ZUS,  
co spowodowało mniejsze wydatki z tytułu opłacania składek. 
 
17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2010 r. (druk nr 11/3).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 6 555,16 zł w celu 
zapewnienia środków na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń oraz 
pokrycie wydatków na zakup oleju opałowego.  
 
18. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 12/3).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Komendanta 

Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie, zgodnie  
z którym dokonuje się przesunięcia kwoty 6,00 zł pomiędzy 
paragrafami wewnątrz planu jednostki na 2010 rok. 
 



 8

19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 13/3). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-
Domy pomocy społecznej o 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 
koncentratora tlenu dla podopiecznego Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 758-RóŜne rozliczenia, 
rozdziale  75818-Rezerwy ogólne i celowe o tę samą kwotę. 
 
20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia środków między działami 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok (druk nr 14/3). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na włączenie w dziale 851, rozdziale 85111, środków na 
realizację zadania pn.: „Dostawa i montaŜ, podłączenie i uruchomienie 
agregatu prądotwórczego do zasilania Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie Sp. z o.o.” w propozycjach zmian do  projektu budŜetu 
powiatu na 2011 rok. 
 
21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia środków między 
zadaniami na 2010 rok (druk nr 15/3). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków o 4 267,80 zł  
w związku z realizacją zadania pn.: „Zmiana sposobu uŜytkowania 
pomieszczeń w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na 
potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 17/3). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały 
budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 5/2010 w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 23/3).  

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 6/2010 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie. 

 

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

 
24. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z pismem RIO w Szczecinie, znak: K-0010/367/MM/10  
z dnia 8 grudnia 2010 r. dot. sposobu klasyfikowania wydatków. 
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2. Zarząd zapoznał się z pismami z dnia 6 grudnia 2010r. Prezesa NZOZ 
„Intermed” Sp. z o.o. dot. rozwiązania umowy na badania diagnostyczne z dnia 
1 lipca 2008 r. Jednocześnie Starosta Gryfiński zobowiązał Wydział „GN” do 
przedstawienia Zarządowi odpowiedzi udzielonej przez Prezesa Zarządu 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w tym zakresie. 

3. Zarząd zapoznał się z pismem Kancelarii Prawniczej SDO s.c. ze Szczecina 
zawierającym gratulacje dla Zarządu z okazji wyboru.     

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 3/IV/2010. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ________________________________   
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


