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Protokół nr 60/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 19 stycznia 2012 r. w godz. od 815 do 1130 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 59/IV/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. (druk nr 1/60). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
Zwiększa się § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 2 600,00 zł,  
z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla prelegentów organizowanej 
konferencji na temat: „Efektywne zarządzanie energią w budynkach 
użyteczności publicznej”, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4210-
Zakup materiałów i wyposażenia. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałom: „FK” i „O Ś”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
2. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 2/60). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zwiększa się § 4170-
Wynagrodzenia bezosobowe o 1 320,00 zł, z przeznaczeniem na 
wynagrodzenie dla psychologa pracującego z dziećmi, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk  
nr 3/60). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 189/2012 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na 
zaprojektowanie wymiany istniejącego złącza kablowego ZK-3a na 
złącze kablowe ZK-4, na ułożenie kabla YAKY 4x150mm2 oraz na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla powyższej 
inwestycji na działce nr 162/1, w obrębie Gryfino 3, będącej 
własnością  Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/60). 

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

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, po zapoznaniu się z opinią Prezesa 
„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o., Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę dla Spółki Enea Operator  na zaprojektowanie wymiany 
istniejącego złącza kablowego ZK-3a na złącze kablowe ZK-4, na 
ułożenie kabla YAKY 4x150mm2 oraz na dysponowanie 
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nieruchomością na cele budowlane dla powyższej inwestycji na działce 
nr 162/1, w obrębie Gryfino 3, będącej własnością  Powiatu 
Gryfi ńskiego. Nadzór na d realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”.  

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia ofert dot. przystąpienia 
do grupy zakupowej energii elektrycznej (druk nr 5/60). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu ofert dotyczących 
przystąpienia do grupy zakupowej energii elektrycznej, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie do w/w grupy zakupowej 
wybierając ofertę firmy Benefit Consulting Group, która zajmie się 
optymalizacją kosztów zakupu energii elektrycznej dla wszystkich 
jednostek powiatowych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s poparcia 

wniosku Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej   
w Szczecinie z dnia 18 listopada 2011 r. (druk nr 6/60). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie poparcia wniosku Zarządu Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej  w Szczecinie z dnia 18 listopada 2011 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie poparcia wniosku Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej  w Szczecinie  
z dnia 18 listopada 2011 r.? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie poparcia wniosku Zarządu 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej  w Szczecinie z dnia 18 listopada 
2011 r. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 
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oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu (druk nr 7/60). 

 

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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
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. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
Wydział „KM” do wyst ąpienia z pismem do Komisji Infrastruktury  
w sprawie zmiany zapisów ustawy prawo o ruchu drogowym,   
w zakresie skrócenia do 1 miesiąca terminu przechowywania pojazdu, 
wobec którego została wydana dyspozycja usunięcia. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na wykonanie operatów wodno-prawnych 
wraz z uzyskaniem pozwolenia (decyzji) na  odprowadzenie 
oczyszczonych wód z ulicy Klonowej, Tartacznej i Jodłowej  
w Chojnie oraz z ulicy Odrzańskiej w Mieszkowicach (druk  
nr 8/60). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Po uzupełnieniu wniosku przez Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr 2/ZD/2012 z Pracownią Ochrony Środowiska, Paweł Molenda  
ze Szczecina na wykonanie operatów wodno-prawnych wraz  
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z uzyskaniem pozwolenia (decyzji) na  odprowadzenie oczyszczonych 
wód z ulicy Klonowej, Tartacznej,  Jodłowej i Szczecińskiej w Chojnie 
oraz z ulicy Odrzańskiej w Mieszkowicach za kwotę 6 273,00 zł brutto. 
Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na wystąpienie do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z projektem por ozumienia  
w sprawie eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej, 
zlokalizowanych w pasach drogowych ww. ulic w Chojnie. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej  
Nr 1389Z Krajnik Górny – Zato ń Dolna na odcinku w m. Zatoń 
Dolna (druk nr 9/60). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Warsztatowe 
Tadeusz Łyczakowski z Dolska wykonania poprawy systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1389Z Krajnik Górny – Zatoń 
Dolna na odcinku w m. Zatoń Dolna za kwotę 36 900,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej  
Nr 1430Z Czachów - Radostów – Michałów na odcinku Czachów – 
Niesułów (druk nr 10/60). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Warsztatowe 
Tadeusz Łyczakowski z Dolska wykonania naprawy oraz udrożnienia 
urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej 
Nr 1430Z Czachów - Radostów – Michałów na odcinku Czachów – 
Niesułów za kwotę 43 050,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania trójstronnego Porozumienia w/s rozwiązania 
problemu niesprawności kolektorów tłocznych kanalizacji 
sanitarnej, zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Odrzańskiej  
w Mieszkowicach (druk nr 11/60). 

 
Po dyskusji, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami do uzupełnienia Porozumienia w sprawie 
rozwiązania problemu niesprawności kolektorów tłocznych kanalizacji 
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sanitarnej, zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Odrzańskiej  
w Mieszkowicach o zapis dot. sposobu wyłączenia kolektorów  
z użytkowania poprzez ich usunięcie, uszczelnienie lub wypełnienie 
betonem. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi 
„ZD”. 
 

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

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „RI” (druk nr 12/ 60). 

 
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 jednogłosie wyraził zgodę 
na zwiększenie z rezerwy ogólnej planu wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie  
o 19 003,50 zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji wodno-
kanalizacyjnej wewnętrznej w kotłowni i przyziemiu budynku Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałom: „RI” i „FK”.  

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy  
w trybie z wolnej ręki na „ Świadczenie usług pocztowych na rzecz 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, za które uiszczana będzie 
należność w formie opłaty z dołu” (druk nr 13/60). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na 
„ Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie dla Poczty Polskiej, Odział Rejonowy Centrum Usług 
Pocztowych w Szczecinie za kwotę do 403 136,73 zł brutto (na okres 36 
m-cy). Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałom: 
„RI” i „OR”. Dodatkowo Zarz ąd zobowiązał Wydział „RI” do 
wystąpienia o opinię do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
czy w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do ograniczenia 
konkurentom dostępu do rynku, pozbawiając odbiorców możliwości 
wyboru usług świadczonych przez innych dostawców. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.1.2012.SD 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania bieżącej konserwacji instalacji 
c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (druk nr 14/60). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie nie wyraził 
zgody na zlecenie wykonania bieżącej konserwacji instalacji c.o.  
w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Wydział „RI” do przesłania oferty na wykonanie 
powyższego do Stowarzyszenia prowadzącego Dom Pomocy Społecznej 
w Dębcach, celem wykorzystania.  Nadzór nad realizacją powierza się 
Wydziałowi„RI”.  
 

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

 
15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umowy  
z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie  
z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 € na usługi 
pogrzebowe wobec osób zmarłych, mieszkańców Domu (druk  
nr 15/60). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na 
zawarcie umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, 
zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na 
usługi pogrzebowe wobec osób zmarłych, mieszkańców Domu. Nadzór 
nad realizacją w/w umowy powierza się Dyrektorowi DPS  
w Nowym Czarnowie. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania 
strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego 
na lata 2012-2016 (druk nr 16/60). 
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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 zmieniający uchwałę w sprawie 
powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju 
oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2016. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii 
rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2016 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 190/2012 zmieniającą 
uchwałę w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania 
strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na 
lata 2012-2016. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 17/60). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie do podejmowania czynności związanych z realizacją 
projektu pn. „Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku 
pracy” w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe 
życie”. 

 
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 –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 191/2012 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do podejmowania czynności 
związanych z realizacją projektu pn. „Polski technik żywienia mobilny 
na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Leonardo da Vinci 
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„Uczenie się przez całe życie”. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „EK”. 

 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru 

kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartym 
konkursie ofert na rok 2012 (druk nr 18/60). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru kandydatów na 

członków Komisji Konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 
2012. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartym konkursie 
ofert na rok 2012 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 192/2012 w sprawie naboru 
kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartym 
konkursie ofert na rok 2012. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „EK”. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki w/s podpisania Aneksu do umowy zlecenia  
dot. powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju 
Edukacji (druk nr 19/60). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 3 do umowy zlecenia w sprawie powierzenia 
funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji, w którym 
przedłuża się termin przedmiotowej umowy do 31 marca 2012 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
20. Przedstawienie projektu planu optymalizacji funkcjonowania 

oświaty specjalnej na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 

Po zapoznaniu się z projektem planu optymalizacji funkcjonowania 
oświaty specjalnej na terenie Powiatu Gryfińskiego, Zarząd 
zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do jego uzupełnienia i przedłożenia na posiedzenie  
za 2 tygodnie. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu budżetowego powiatu w 2012 r. oraz o prawidłowości planowanej kwoty 
długu jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Zarząd zapoznał się z informacją zawierającą zestawienie sprzętu ofiarowanego 
Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 60/IV/2012. 
 
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 …………………………….. 


