
 1

Protokół nr 61/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 26 stycznia 2012 r. w godz. od 815 do 945 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 – Wicestarosta Jerzy 
 Miler. 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 60/IV/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie (druk nr 1/61). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 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 nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 2/61). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie. 
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Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 193/2012 w sprawie 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Dyrektorowi PCPR. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub  
w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej 
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu 
dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym (druk nr 3/61). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 
lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, 
rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka,  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu 
dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej  
i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 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 określenia szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, 
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rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka,  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom 
zastępczym zawodowym, pogotowiom rodzinnym, rodzinnym 
domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych 
którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub 
osoba niepozostajaca w związku małżeńskim przeszkoleni do 
funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka 
lub rodziny przysposabiającej (druk nr 4/61). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń przysługujących 
rodzinom zastępczym zawodowym, pogotowiom rodzinnym, 
rodzinnym domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin 
pomocowych którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz 
małżonkowie lub osoba niepozostajaca w związku małżeńskim 
przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka lub rodziny przysposabiającej. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, pogotowiom 
rodzinnym, rodzinnym domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych którymi  
są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostajaca w związku małżeńskim 
przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny 
przysposabiającej 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 ustalenia wysokości wynagrodzeń 
przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, pogotowiom 
rodzinnym, rodzinnym domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla 
rodzin pomocowych którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz 
małżonkowie lub osoba niepozostajaca w związku małżeńskim 
przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka lub rodziny przysposabiającej. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2014” (druk nr 5/61). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2014”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata  
2012-2014” 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 uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju 
pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2014”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 
2011 r. (druk nr 6/61). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu  
w Gryfinie za 2011 r. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler:  Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2011 r. 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 zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady 
Powiatu w Gryfinie za 2011 r. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 
rocznego planu kontroli za 2011 r. (druk nr 7/61). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 
rocznego planu kontroli za 2011 r. 
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Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2011 r.  
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 zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
z realizacji rocznego planu kontroli za 2011 r. 
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 
2012 r. (druk nr 8/61). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2012 r. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r. 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 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2012 r. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2012 r. (druk nr 9/61). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r.  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r. (druk 
nr 10/61). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na  
2012 r. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r. 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 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2012 r. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia stanowiska do projektu rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów 
rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych 
sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów 
apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz 
ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (druk nr 11/61). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia stanowiska do projektu rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, 
utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach 
rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów 
apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia 
ich siedzib i obszarów właściwości. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia stanowiska do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia 
niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych 
oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz 
ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska do projektu 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia 
niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów 
w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia  
w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych 
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. 
 
12. 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. „Dostawa 
fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób 
niepełnosprawnych”(druk nr 12/61). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowych 
samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.  „Dostawa fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 194/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowych 
samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych”. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.2.2012.SD 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności oraz 
podpisania aneksu do umowy pn. „Przebudowa pomieszczeń  
w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy” (druk nr 13/61). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
Po zapoznaniu się wnioskiem w sprawie zatwierdzenia protokołu 

konieczności oraz podpisania aneksu do umowy pn. „Przebudowa 
pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksu, w którym przesuwa się termin wykonania  
w/w prac do 30 marca 2012 r. oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych do przedłożenia na 
kolejne posiedzenie kosztorysów na wszystkie roboty dodatkowe 
związane z przedmiotową inwestycją.   
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.02.2011.SD 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie 
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek 75/2 i 75/3, 
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy  
ul. Łużyckiej (druk nr 14/61). 

 
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 dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie 
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek 75/2 i 75/3, położonych 
w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, Zarząd 
jednogłośnie postanowił: 

- wyrazić zgodę na odstąpienie od sprzedaży działek nr 75/2  
i 75/3 jako jednej nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę 
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obiektem hotelowo – gastronomicznym i przeznaczenie 
nieruchomości do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową, 

- wyrazić zgodę na podział nieruchomości w celu wydzielenia 
czterech odrębnych działek przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową z możliwością prowadzenia usług komercyjnych. 

 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej do II rokowań na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej nr działki 688, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 15/61). 

 
Zarząd ustalił cenę wywoławczą do II rokowań na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Banie, oznaczonej  
nr działki 688 o pow. 0,8312 ha, w wysokości 619 900,00 zł. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej do II rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 
688, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 195/2012 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej do II rokowań na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej nr działki 688, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (obręb ewidencyjny Banie). 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 
2012 rok (druk nr 16/61). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków jednostki w rozdziale 80146-Dokształcanie   
i doskonalenie nauczycieli o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe. 
 
17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2012 (druk nr 17/61). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 80102-
Szkoły podstawowe specjalne. Zwiększa się § 4170-Wynagrodzenia 
bezosobowe o 160,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla 
tłumacza spotkania polsko-niemieckiego w ramach programu „Nauka 
bez granic”, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4010-Wynagrodzenia 
osobowe pracowników. 
 
18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 18/61). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się o 3 500,00 zł plan dochodów jednostki (w związku  
z otrzymaniem środków pieniężnych z akcji charytatywnej Konwój 
Muszkieterów) i plan wydatków z przeznaczeniem zgodnym z wolą 
darczyńcy na wydatki związane z realizacją celów statutowych 
Ośrodka. 
 
19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu środków  
z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 19/61). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów Powiatu o 1 632 231,00 zł (środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego) oraz zwiększa się plan wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie o 1 003 368,60 zł (dotacje dla gmin biorących 
udział w projekcie partnerskim) i Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie o 628 862,40 zł w związku z realizacją Projektu 
systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie 
Gryfińskim”.  
 
20. Podjęcie 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 
(druk nr 20/61). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

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

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 196/2012 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. 
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2012 rok (druk nr 21/61). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie harmonogramu 

realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 
 

Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 197/2012 w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2012 rok. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 61/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 …………………………….. 
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