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Protokół nr 47/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 3 listopada 2011 r. w godz. od 800 do 1010 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 następujący punkt: 
     - Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania 

dotyczące przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego 
w wysokości do 5 000 000 zł” (druk nr 3a/47). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).  

3. Protokół Nr 46/IV/2011 z dnia 27 października 2011 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wniosku rodziców w sprawie umorzenia zaległości 
za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
(druk nr 1/47). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wniosku rodziców w sprawie 
umorzenia zaległości za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na 
umorzenie zaległości, natomiast wyraził zgodę na rozłożenie spłaty 
zadłużenia na raty (30 miesięcy po 70,00 zł, 1 miesiąc 22,84 zł). Nadzór 
nad realizacją w/w zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 
2. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych oraz 
zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. (druk 
nr 2/47). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
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przesunięcie pomiędzy paragrafami w obrębie planu finansowego 
wydatków budżetowych jednostki kwoty 10 628,00 zł oraz na 
zwiększenie z rezerwy celowej budżetu powiatu planu wydatków 
budżetowych jednostki o kwotę 31 089,00 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Poradni. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
3. 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 3/47). 

 
Zarząd omówił projekt 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. 

 
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 154/2011 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. 
 
4. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie udzielenia odpowiedzi  

na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie 
kredytu długoterminowego w wysokości do 5 000 000 zł” (druk  
nr 3a/47). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził odpowiedzi na pytania banku, złożone  
w związku z  postępowaniem przetargowym na „Udzielenie kredytu 
długoterminowego w wysokości do 5 000 000 zł”. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. podjęcia uchwał w sprawie: 
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 - przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 
 nr działki 688, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego; 
 - ustalenia wysokości ceny wywoławczej do I rokowań na sprzedaż 
 nieruchomości oznaczonej nr działki 688, stanowiącej własność 
 Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/47). 

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

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie rokowań na 

sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 688, położonej  
w obrębie Banie 2, gmina Banie, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 688, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 155/2011 w sprawie 
przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej  
nr działki 688, położonej w obrębie Banie 2, gmina Banie, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego. 

 

Zarząd jednogłośnie ustalił w wysokości 619 900,00 zł cenę 
wywoławczą do I rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej  
nr działki 688, położonej w obrębie Banie 2, gmina Banie, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej do I rokowań na sprzedaż nieruchomości 
oznaczonej nr działki 688, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 156/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej do I rokowań na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej nr działki 688, położonej w obrębie Banie 2, 
gmina Banie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w IX przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
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własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1  
m. Mieszkowice (druk nr 5/47). 

 
Zarząd jednogłośnie ustalił wysokości cen wywoławczych w IX 

przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1  
m. Mieszkowice. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w IX przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1  
m. Mieszkowice w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 157/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w IX przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1 m. Mieszkowice. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
7. Omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 
 

Zarząd omówił wstępny projekt budżet Powiatu Gryfińskiego na 
2012 rok, który w ostatecznej formie zostanie przedstawiony na 
kolejnym posiedzeniu. 
 
8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
- Zarząd zapoznał się z informacją przedstawioną przez Wydział „OŚ” 
doprecyzowującą kwestię zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.   
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 47/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 …………………………….. 
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