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Protokół nr 10/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 3 lutego 2011 r. w godz. od 800 do 940  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. Protokół Nr 9/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Sądu 
Rejonowego w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/10).  

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę dla Sądu Rejonowego w Gryfinie na przeprowadzenie 
prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, pod warunkiem  
że wprowadzone zmiany będą zgodne z przepisami z zakresu BHP  
i PPOŻ. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na umieszczenie 
tablicy informacyjnej  na budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/10).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę Najemcy pomieszczenia biurowego w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie na umieszczenie tablicy informacyjnej  na 
tymże budynku, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.  
W  przypadku późniejszego demontażu w/w tablicy Zarząd zobowiązał 
Najemcę do przywrócenia budynku do stanu poprzedniego. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Prezesa 
Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” w/s zmiany umów 
dzierżawy na umowy użyczenia (druk nr 3/10).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po zapoznaniu się z wnioskiem Prezesa 
Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie nie 
wyraził zgody na zmianę umów dzierżawy na umowy użyczenia  
dot. nieruchomości przy ul. Parkowej i Niepodległości w Gryfinie. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w V przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/10). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd ustalił wysokości cen 
wywoławczych w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w V przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 25/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w V przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta 
Mieszkowice.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2010 r. 
(druk nr 5/10). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2010 r. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w 2010 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 26/2011 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
w 2010 r. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych podmiotom 
zewnętrznym (druk nr 6/10). 
 
Po omówieniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

wydawania materiałów promocyjnych podmiotom zewnętrznym, 
Zarząd jednogłośnie wprowadził poprawkę polegającą na dopisaniu  
w w/w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały punktu 15  
w brzmieniu: „Na koniec każdego kwartału, Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedkłada Zarządowi Powiatu 
pisemną informację o stanie i rozdysponowaniu materiałów 
promocyjnych”.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem wraz z poprawką uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych 
podmiotom zewnętrznym?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 27/2011 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych 
podmiotom zewnętrznym. 
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
Regulaminu przyznawania patronatu honorowego oraz 
uczestnictwa Starosty Gryfińskiego w komitecie honorowym (druk 
nr 7/10).  

 
Po omówieniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania patronatu honorowego oraz uczestnictwa Starosty 
Gryfińskiego w komitecie honorowym, Zarząd jednogłośnie 
wprowadził poprawkę polegającą na dopisaniu w w/w Regulaminie 
stanowiącym załącznik do uchwały § 3 ust. 2 w brzmieniu: „Na koniec 
każdego półrocza, Starosta przedkłada Radzie Powiatu informację  
o liczbie wydarzeń lub przedsięwzięć, którym przyznano patronat”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem wraz z poprawką uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego oraz 
uczestnictwa Starosty Gryfińskiego w komitecie honorowym?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 28/2011 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego oraz 
uczestnictwa Starosty Gryfińskiego w komitecie honorowym. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania organizacji eliminacji powiatowych 
XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  
pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” (druk nr 8/10). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie postanowił przyznać 
dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na organizację eliminacji 
powiatowych XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  
pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
9. Rozpatrzenie pisma Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie w/s dofinansowania 
zakupu samochodu do dowozu dzieci na terapie i rehabilitacje 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (druk nr 9/10). 
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Po rozpatrzeniu pisma Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie, Zarząd postanowił 
przyznać dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł na zakup 
samochodu do dowozu dzieci na terapie i rehabilitacje Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Gryfinie. W/w decyzja wymaga również 
akceptacji Rady Powiatu w związku z czym zostanie przedłożona 
Radnym na najbliższej sesji. 
 
10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 10/IV/2011. 
 
 
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 …………………………….. 


