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Protokół nr 67/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 1 marca 2012 r. w godz. od 800 do 1210  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 zmieniony: 

- dodano wniosek Sekretarza Zespołu ds. Negocjacji dot. podjęcia uchwały  
w sprawie akceptacji wyłonionego oferenta i parafowanie projektu umowy 
nabycia udziałów (druk nr 23/67). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2). 

 
1. Wniosek Zastępcy Głównego Księgowego dot. weksla wystawionego 

przez byłego Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na zabezpieczenie 
ustanowionego Zarządu ZOZ w Gryfinie na rzecz Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1/67). 

 
Na wniosek Zastępcy Głównego Księgowego, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na  dokonanie kasacji weksla wystawionego 15 stycznia 
1999 r. przez byłego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie na zabezpieczenie 
ustanowionego Zarządu ZOZ w Gryfinie na rzecz Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  

w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału „ZD” (druk nr 2/67 ). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zmniejsza się plan 
wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi 
publiczne powiatowe, paragraf 2310-Dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 60 000,00 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 6610-Dotacje celowe 
przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
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terytorialnego, z przeznaczeniem na przebudowę chodników w ciągu 
dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „ZD”. 
 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 3/67). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie 
finansowym jednostki na 2012 r. rozpatrzył go pozytywnie w części, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na zwiększenie planu wydatków 
jednostki o kwotę 28 033,25 zł stanowiącą 80% dofinansowania 
projektu pn. „Postaw na kobiety”. Jednocześnie Zarząd postanowił,  
iż Dyrektor powinien dokonać analizy planu finansowego jednostki  
i zaproponować Zarządowi w ramach własnego budżetu, przesunięcie  
20% brakuj ących środków na realizację przedmiotowego projektu. 
Dodatkowo Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do przygotowania 
dokumentu, w którym Zarząd upoważnia Dyrektora szkoły 
(ewentualnie osobę wskazana w projekcie) do realizacji w jego imieniu 
obowiązków wynikających z zawartej umowy. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” (przygotowanie projektu 
uchwały Rady Powiatu), „EK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
4. 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 4/67). 
 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 213/2012 w sprawie  
zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały  
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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”. 
 
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s dokonania remontu instalacji kanalizacyjnej  
w mieszkaniach chronionych mieszczących się w budynku internatu 
ZSP Nr 1 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5 (druk nr 5/67). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz Naczelnik 

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

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do 
przeprowadzenia postępowania i przedstawienia wniosku na wybór 
wykonawcy na wykonanie remontu instalacji kanalizacyjnej  
w mieszkaniach chronionych mieszczących się w budynku internatu 
ZSP Nr 1 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s przyj ęcia sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na 
prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, za okres  
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (druk nr 6/67). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania 
polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży,  
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. i przyjął je bez uwag. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 
 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. przyj ęcia sprawozdań rocznych z działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie (druk  
nr 7/67). 
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Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami za 2011 rok  
z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie  
i w Gryfinie i zaopiniował je pozytywnie. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia 

realizacji zadań Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie (druk nr 8/67). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia realizacji 

zadań Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia realizacji zadań Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 214/2012 w sprawie  
powierzenia realizacji zadań Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  
 

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

 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia 

samorządu powiatu gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do projektu „JUNIOR – program aktywizacj i 
zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowanego 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do 
dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego 
projektu (druk nr 9/67).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek. 
 

 
Zarząd omówił projekt uchwały i wprowadził poprawkę, po której 

projekt otrzymał brzmienie: „w sprawie przystąpienia Powiatu 
Gryfi ńskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu 
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„ JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją tego projektu”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do 
projektu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” 
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do 
dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 215/2012 w sprawie   
w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do projektu „ JUNIOR – program aktywizacji 
zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania 
wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PUP. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego  
Urzędu Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek. 

 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad, 

sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart 
płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz zasad 
rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu (druk 
nr 10/67). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad, 

sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart 
płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz zasad rozliczania 
płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart 
płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego i jego jednostek 
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organizacyjnych oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 216/2012 w sprawie  
określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze 
służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu 
Powiatu Gryfińskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz zasad 
rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
11. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie oraz skierowania wystąpienia 
pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki (druk  
nr 11/67). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Główny Specjalista ds. Kontroli 

– Edyta Szturo. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli,  
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 
w zakresie prawidłowości kwalifikowania, ewidencjonowania  
i odprowadzania dochodów budżetowych przez jednostkę. Zarząd 
zobowiązał Głównego Specjalistę do przedłożenia na kolejnym 
posiedzeniu wystąpienia pokontrolnego z w/w kontroli. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Specjalista ds. Kontroli  – 
Edyta Szturo. 

 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie 
nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych” (druk  
nr 12/67). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie  
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
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unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 
fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób 
niepełnosprawnych”, ponieważ cena najniższej oferty przekroczyła 
kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
przedmiotowego zamówienia.  Nadzór nad realizacją 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 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na  
3 zadania: zadanie I – gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa, zadanie II – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, 
zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń” (druk  
nr 13/67). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na 
terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 3 zadania: zadanie I – 
gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – 
gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 
Mieszkowice i Moryń”  wybieraj ąc: 

- na zadanie I ofertę Wykonawcy Usługi Budowlane Jan 
Ambroziak z Gardna za kwotę 214 283,10 zł brutto, 

- na zadanie II ofertę Wykonawcy Usługi Warsztatowe z Dolska za 
kwotę 111 126,75 zł brutto,  

- na zadanie III ofertę Wykonawcy Usługi Warsztatowe z Dolska za 
kwotę 111 126,75 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.01.2012.MI 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na ogłoszenie 
przetargu na najem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego  
w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie, 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej  
z usługami finansowymi – punkt kasowy (druk nr 14/67). 

 
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, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na najem na okres  
3 lat pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d 
w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej z usługami finansowymi – punkt kasowy. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wygaszenie 
trwałego zarządu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino 
(druk nr 15/67). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wygaszenie trwałego zarządu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie na działce nr 236/1 stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 

przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie 
(druk nr 16/67). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyboru formy 

przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 217/2012 w sprawie  
wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie (druk nr 17/67). 

 
Zarząd ustalił wysokości cen wywoławczych w I 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 I 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 218/2012 w sprawie  
ustalenia wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym ograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk  
nr 18/67). 
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Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 
ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym ograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 219/2012 w sprawie  
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 
ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Gminy Gryfino  
w/s uzgodnienia projektu usytuowania słupów oświetlenia 
ulicznego, ułożenia linii kablowej oraz wyrażenia zgody  
na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane dla 
powyższej inwestycji na działkach nr 21/53, 21/55, 21/56 w obrębie 
Gryfino 4, będących własnością Gminy Gryfino w użytkowaniu 
wieczystym Powiatu Gryfińskiego i działki nr 25/5 w obrębie 
Gryfino 4, Gmina Gryfino, będącej własnością Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 19/67). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Gminy Gryfino na usytuowania słupów oświetlenia ulicznego, ułożenia 
linii kablowej oraz wyra żenia zgody na dysponowanie 
nieruchomościami na cele budowlane dla powyższej inwestycji na 
działkach nr 21/53, 21/55, 21/56 w obrębie Gryfino 4, będących 
własnością Gminy Gryfino w użytkowaniu wieczystym Powiatu 
Gryfi ńskiego i działki nr 25/5 w obrębie Gryfino 4, Gmina Gryfino, 
będącej własnością Powiatu Gryfińskiego. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. informacji i wniosków do realizacj i planu 
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optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie 
Gryfi ńskim (druk nr 20/67). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki zawieraj ącym informację i wnioski do 
realizacji planu optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej  
w Powiecie Gryfińskim, Zarząd jednogłośnie upoważnił Naczelnika do 
zebrania ofert, w formie zapytania o cenę, od firm które podj ęłyby się 
opracowania strategii i modelu organizacyjnego dla szkół specjalnych.  
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru ofert  

na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2012 roku 
w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa 
narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony 
zdrowia (druk nr 21/67). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji 
Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2012 roku, Zarząd jednogłośnie ustalił 
wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych  
w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa 
narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony 
zdrowia. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie  wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2012 roku 
w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu  
i turystyki oraz ochrony zdrowia?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 220/2012 w sprawie 
wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego 
 w 2012 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz 
ochrony zdrowia. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby 

oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas 
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pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2012/2013 (druk nr 22/67). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby 

oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas 
pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński w roku szkolnym 2012/2013. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia liczby oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas 
pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 
2012/2013 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 221/2012 w sprawie  
ustalenia liczby oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych 
do klas pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2012/2013. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
23. Wniosek Sekretarza Zespołu ds. Negocjacji dot. podjęcia uchwały  

w sprawie akceptacji wyłonionego oferenta i parafowanie projektu 
umowy nabycia udziałów ( druk nr 23/67). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor – Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie akceptacji wyłonionego 

oferenta i parafowanie projektu umowy nabycia udziałów. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie akceptacji wyłonionego oferenta i parafowanie projektu umowy nabycia udziałów 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 222/2012 w sprawie  
akceptacji wyłonionego oferenta i parafowanie projektu umowy 
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nabycia udziałów. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor – Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 

 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
- informacją Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  
w zakresie realizacji projektów: „Europejska jakość w szkoleniu uczniów 
hotelarstwa”, „Community school – school in community”, „Rozmawiaj, Tańcz, 
Myśl – Realizuj się” oraz „Postaw na kobiety”, 
- pismem skierowanym przez Konwent Starostów Województwa 
Zachodniopomorskiego do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dot. propozycji zmian w funkcjonowaniu 
Wojewódzkiej i Powiatowych SSE; 
- pismem Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierającym podziękowanie za 
podjęcie uchwały 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, 
- stanowiskiem Zarządu PSL w Gryfinie w sprawie utrzymania rangi sadu 
Rejonowego w Gryfinie, 
- stanowiskiem Zarządu PSL w Gryfinie w sprawie planów inwestycyjnych PGE. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 67/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
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