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Protokół nr 25/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 26 maja 2011 r. w godz. od 750 do 1300 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 24/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
 Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  

– Roman Rataj. 
 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad 
pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji 
uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób 
Niepełnosprawnych w Szczecinie, niebędącego mieszkańcem Miasta 
Szczecin (druk nr 1/25). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin  
w sprawie określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński 
kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu - uczestnika Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju 
Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. 
Powiat pokryje 10% kosztów rehabilitacji w wysokości 1 644,00 zł. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane  
w 2011 r. (druk nr 2/25). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane  
w 2011 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2011 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania 
realizowane w 2011 r. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia wyników Konkursu na realizację zadań Powiatu 
Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2011r. oraz podpisanie umowy o wsparcie 
realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie indywidualnych  
i grupowych zajęć w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym 
(druk nr 3/25). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników 

Konkursu na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2011r. oraz 
projekt umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego  
pn.: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć w Zespole 
Rehabilitacyjno-Terapeutycznym. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym w 2011r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 72/2011 w sprawie 
zatwierdzenia wyników Konkursu na realizację zadań Powiatu 
Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2011r. oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy  
z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie o wsparcie realizacji zadania publicznego 
pn.: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć w Zespole 
Rehabilitacyjno-Terapeutycznym”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w sprawie zmiany w harmonogramie realizacji dochodów  
i wydatków jednostki na 2011 r. (druk nr 4/25). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się 
niewykorzystaną transzę w kwietniu o 20 178,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transzy w maju. Zmiany dotyczą środków na projekt 
„Piramida kompetencji”. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 5/25). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki o 130 000,00 zł. Zmiany związane 
są z projektem pn. „Staże gastronomów”, który został zatwierdzony do 
realizacji. Do momentu wprowadzenia do budżetu środków z FRSE, 
zachodzi konieczność przesunięcia środków własnych powiatu na 
realizację projektu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do 
przedstawienia ilu uczniów będzie brało udział w w/w projekcie.  
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków 
jednostki na 2011 r. (druk nr 6/25). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
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zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu finansowego 
wydatków jednostki na 2011 r. o kwotę 28 662,00 zł w związku  
z realizacją projektu pn. „WAVE-Woda-Aqua-Viz-Everywhere”. 

 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 7/25). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
transze w maju i czerwcu po 70 000,00 zł i w lipcu o 90 000,00 zł 
(realizacja projektów „Leonardo da Vinci”, „Comenius Regio”), przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transz w październiku i listopadzie po 
77 000,00 zł oraz w grudniu o 76 000,00 zł.  
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 8/25). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków 
jednostki o 4 028,57 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 
jubileuszowej dla nauczyciela mianowanego.  
 
9. Pismo Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego w obrębie środków będących w dyspozycji Naczelnika 
Wydziału „RI” (druk nr 9/25). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmianę planu wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
w obrębie środków będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału „RI”, 
polegającą na przesunięciu kwoty 750,00 zł z zadania  
pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie” na 
zadanie, któremu zmieniono nazwę i otrzymało brzmienie „Remont  
i przystosowanie budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dla osób niepełnosprawnych 
wraz z budową windy”. 
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10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok 
(druk nr 10/25). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2011 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 73/2011 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 
r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2011 rok (druk nr 11/25). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 74/2011 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2011 rok. 
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12. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie przekazania protokołu 
dokumentacji finansowo-księgowej dot. ewidencji opłat 
melioracyjnych oraz protokołu dokumentacji zawierającej decyzje 
w/s opłat melioracyjnych do Zachodniopomorskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (druk nr 12/25). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  w sprawie 

przekazania protokołu dokumentacji finansowo-księgowej  
dot. ewidencji opłat melioracyjnych oraz protokołu dokumentacji 
zawierającej decyzje w sprawie opłat melioracyjnych w innej formie, 
Zarząd upoważnił Skarbnika Powiatu do przesłania w tym zakresie  
pisma wyjaśniającego do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.  
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
„Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i nadzór nad robotami 
elektrycznymi III piętra budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 13/25). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy z firmą Projektowanie i nadzór robót 
elektrycznych Ryszard Sznigir z Gryfina na „Wykonanie 
dokumentacji kosztorysowej i nadzór nad robotami elektrycznymi III 
piętra budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” 
za kwotę 4 305,00 zł brutto. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie 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.: „Budowa boiska 
sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1  
w Chojnie” (druk nr 14/25). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
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Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego  
z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie”. 

 
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.: „Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1  
w Chojnie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 75/2011 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego 
z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.04.2011.SD 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie 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.: „Świadczenie 
usług obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 15/25). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz po wprowadzonych 
poprawkach Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej” dla Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
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.: „Świadczenie usług obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 76/2011 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług obsługi 
prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.03.2011.SD 
 

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

 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa dot. wniosku Zarządu Okręgu Ligii Ochrony Przyrody 
w Szczecinie w sprawie dofinansowania realizacji zadania 
publicznego w zakresie edukacji ekologicznej (druk nr 16/25). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz informacją uzupełniającą do 
wniosku przesłaną przez Zarząd Okręgu Ligii Ochrony Przyrody, 
Zarząd jednogłośnie postanowił dofinansować w kwocie 1000,00 zł 
realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie wśród dzieci  
i młodzieży z terenu Powiatu Gryfińskiego wiedzy na temat środowiska 
przyrodniczego i jego ochrony, powiązane z organizacją warsztatów 
ekologicznych. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze 
bezprzetargowej, umów dzierżawy nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem  
na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych (druk nr 17/25). 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze 
bezprzetargowej, umów dzierżawy nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umów 
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat,  
w drodze bezprzetargowej, umów dzierżawy nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem  
na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w V przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie (druk nr 18/25). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały ustalając wysokości cen 

wywoławczych w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
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, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 77/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w V przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy  
ul. Energetyków 2 w Szczecinie (druk nr 19/25). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor – Koordynator 
Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko.  

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy  
ul. Energetyków 2 w Szczecinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy  
ul. Energetyków 2 w Szczecinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy  
ul. Energetyków 2 w Szczecinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Inspektor – 

Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko.  
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego 
z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu (druk nr 25/25). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 
wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich 
oraz podejmowania wszelkich czynności związanych  
z realizacją projektu nr 2011-1-PL1-LEO01-19041 pn. „Staże 
gastronomów” realizowanego w ramach programu Leonardo da 
Vinci (druk nr 20/25). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa 
do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania 
wszelkich czynności związanych z realizacją projektu nr 2011-1-PL1-
LEO01-19041 pn. „Staże gastronomów” realizowanego w ramach 
programu Leonardo da Vinci. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich 
czynności związanych z realizacją projektu nr 2011-1-PL1-LEO01-19041 pn. „Staże gastronomów” 
realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 78/2011 w sprawie 
udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień 
partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych  
z realizacją projektu nr 2011-1-PL1-LEO01-19041 pn. „Staże 
gastronomów” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
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ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński (druk nr 21/25). 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski  

Obrady poprowadził Wicestarosta Jerzy Miler. 

 
Zarząd przyjął protokół z prac Komisji Stypendialnej oraz 

zatwierdził listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
wraz z określeniem kwot stypendiów dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 79/2011 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Republika Międzyodrza  
o wsparcie imprezy sportowej pn.Gryfiński Festiwal Rowerowy 
Jazzbike (druk nr 22/25). 

 
W tym momencie na  posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Starosta Gryfiński 

 – Wojciech Konarski  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia 
Republika Międzyodrza jednogłośnie wyrażając zgodę na 
dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł imprezy sportowej  
pn. „Gryfiński Festiwal Rowerowy Jazzbike”. 

 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w sprawie utworzenia nowej szkoły ponadgimnazjalnej 
działającej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie (druk nr 23/25). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie 
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Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. Mieszka I w Chojnie, kształcącej  
w zawodach kucharz małej gastronomii oraz malarz-tapeciarz.  
Jednocześnie Zarząd zaproponował Dyrektorowi do rozważenia 
utworzenie w kolejnym roku szkolnym kierunku kształcenia  
w zawodzie ogrodnik. Finansowanie – pozyskanie środków z funduszy 
zewnętrznych (MEN, POKL priorytet IX). Zarząd zobowiązał 
Naczelnika Wydziału „EK” do przygotowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w tym zakresie. 

 
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2011/2012 szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 24/25). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskami dyrektorów, Zarząd omówił projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 
2011/2012 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2011/2012 szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 80/2011 w sprawie 
zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2011/2012 szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

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

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady 
Powiatu (druk nr 26/25). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej 
radnym Rady Powiatu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 



 14

Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży 
służbowej radnym Rady Powiatu. 
 
27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 25/IV/2011. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 

 

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 …………………………….. 


