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Protokół nr 68/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 8 marca 2012 r. w godz. od 750 do 1025  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 a następnie Wicestarosta Jerzy Miler. 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 4a/68). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2). 

3. Protokoły: Nr 66/IV/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 67/IV/2012 z dnia 1 marca 
2012 r.  zostały przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się,  
0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na oddanie  
w użyczenie 5 pomieszczeń w budynku położonym  
w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 stanowiącym własność Powiatu 
Gryfi ńskiego dla potrzeb PUP Filii w Chojnie (druk nr 1/68). 

 
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 pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę 
na oddanie w użyczenie dodatkowej powierzchni biurowej 101,41 m2, 
bez infrastruktury teleinformatycznej, któr ą Urząd Pracy powinien 
wykonać we własnym zakresie, w budynku położonym w Chojnie przy 
ul. Dworcowej 1 stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego dla 
potrzeb PUP Filii w Chojnie. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s podpisania 
aneksu do porozumienia zawartego z Zachodniopomorską 
Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie 
w/s współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na 
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rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie gryfińskim 
(druk nr 2/68). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksu do porozumienia zawartego z Zachodniopomorską 
Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie  
w sprawie współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych 
na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie 
gryfi ńskim, w którym wyraża się zgodę na użyczenie pomieszczeń  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie na rzecz 
działalności Ośrodka Szkolenia. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 

przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach (druk nr 3/68). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyboru formy 

przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonych przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach,  
w którym wprowadzono poprawkę w §1„…nieruchomość 150/16  
o pow. 1 918m2 w udz.4,7…”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej wraz z poprawką?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 223/2012 w sprawie  
wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 
4. 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. Moryńskiej  
w Mieszkowicach (druk nr 4/68). 
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Zarząd ustalił wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach. 

 
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. Moryńskiej 
w Mieszkowicach?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 224/2012 w sprawie  
ustalenia wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
5. Wniosek Inspektora Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia  

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s przyjęcia projektu umowy dzierżawy (druk nr 
4a/68). 

 

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

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   
 

Na wniosek Inspektora Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie  wyraził zgodę na podpisanie 
umowy dzierżawy nieruchomości użytkowanych przez Spółkę „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor – Koordynator 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz 
kosztorysów na roboty dodatkowe, udzielenie zamówienia w trybie 
z wolnej ręki pn. „Roboty dodatkowe – przebudowa pomieszczeń  
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w budynku po Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy” dotychczasowemu wykonawcy (druk  
nr 5/68). 

 
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  zatwierdził 
protokół konieczności nr 2/2012 (wraz z kosztorysami) z wyłączeniem 
punktów 1.6, 1.7, 1.10 oraz wyraził zgodę na udzielenie zamówienia  
w trybie z wolnej ręki na „Roboty dodatkowe – przebudowa 
pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej na 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy” dotychczasowemu wykonawcy  
tj. firmie F.H.U. GEKO z Pyrzyc. Zarząd zobowiązał Naczelnika 
Wydziału „RI” do sporz ądzenia kosztorysu na roboty zaniechane  
dot. budowy parkingu przy w/w inwestycji, które zbilansują się  
z kwotą na roboty dodatkowe zatwierdzone protokołem konieczności. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania robót zabezpieczających 
remontowany obecnie budynek DPS w Nowym Czarnowie 
dotychczasowemu wykonawcy (druk nr 6/68). 

 
Z uwagi na brak środków w obecnym planie finansowym, uznając 

zasadność wniosku Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. montażu żaluzji antywłamaniowych  
w remontowanym budynku DPS w Nowym Czarnowie, Zarząd 
jednogłośnie postanowił wniosek rozpatrzyć w późniejszym terminie 
po dokonaniu zmian w  planie wydatków budżetu powiatu.  Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Starosta – Wojciech Konarski.  
W dalszej części posiedzenie poprowadził Wicestarosta – Jerzy Miler. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu wydatków środków będących  
w dyspozycji Naczelnika Wydziału „RI” (druk nr 7/68 ). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmianę w planie wydatków będącym w dyspozycji Naczelnika 
Wydziału „RI” polegaj ącą na przesunięciu kwoty 6 091,00 zł z działu 
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852, rozdział 85201, §4270 do działu 700, rozdziału 70005, §4270 na 
zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja obiektu Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie na potrzeby ZSS oraz Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” (przygotowanie projektu uchwały Rad y Powiatu) 
oraz Wydziałowi „RI”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie wydatków środków 
będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału „OŚ” (druk nr 8/68).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków będącym  
w dyspozycji Naczelnika Wydziału „OŚ” polegającą na przeniesieniu 
kwoty 97 720,00 zł z działu 700, rozdział 70005, §6050 z zadania 
„Termomodernizacja budynku pawilonu IV edukacyjnego  
w Nowym Czarnowie (…)” do działu 851, rozdziału 85111, §6050 na 
zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy 
Armii Krajowej w Gryfinie”. Nadzór nad realizacj ą zadania powierza 
się Wydziałowi „FK” (przygotowanie projektu uchwały Ra dy Powiatu) 
oraz Wydziałowi „RI” i „O Ś”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s 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. „Remont 
cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych  
w 2012 roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: 
Gryfino, Stare Czarnowo i Banie, zadanie II - gminy: 
Chojna, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa, zadanie III – gminy: 
Cedynia, Moryń i Mieszkowice” (druk nr 9/68). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
 pn.: „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych w 2012 roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - 
gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Banie, zadanie II - gminy: Chojna, 
Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice”. 

 
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.: „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2012 roku, z podziałem na  
3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Banie, zadanie II - gminy: Chojna, Trzcińsko-
Zdrój i Widuchowa, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 225/2012 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy grysami 
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2012 roku, z podziałem na 3 
zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Banie, zadanie 
II - gminy: Chojna, Trzci ńsko-Zdrój i Widuchowa, zadanie III – 
gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.06.2012.MI 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s realizacji 
robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 10/68). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-
Zdrój w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój. Powiat przekaże na 
ten cel środki finansowe stanowiące 50% wartości inwestycji  
w wysokości do 60 000,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” i „RI” 
do zapoznania się z planem rozwoju lokalnego Gminy Chojna  
i przedstawienia propozycji wniosków do przedmiotowego planu.   
 

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

 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym (druk nr 11/68). 

 
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, w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą placówkę wsparcia 
dziennego prowadzi gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła 
realizacje tego zadania, Zarząd jednogłośnie podjął decyzję  
o niezlecaniu zadania polegającego na prowadzeniu placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym i wystosował pismo do Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego TPD w Szczecinie w tym zakresie. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2011 (druk nr 12/68). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 
rok 2011. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2011 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 226/2012 w sprawie 

przyj ęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2011. Nadzór nad realizacją  
zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 
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14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. podpisania umowy z Polskim Stowarzyszeniem Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie oraz 
umowy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Goszkowie w sprawie dofinansowania 10% kosztów 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (druk nr 13/68). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy Nr 1/2012 z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie i umowy  
Nr 2/2012 ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  
w Mieszkowicach w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”. 
 
15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2012 (druk nr 14/68). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa 
Powiatowego w dziale 852, rozdziale 85202 § 2360 o kwotę  
215 964,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Stowarzyszeń 
prowadzących DPS (środki pochodzą z budżetu państwa). Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” (przygotowanie 
projektu uchwały Rady Powiatu) oraz Dyrektorowi „PCPR”. 
 

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

 
16. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  

z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2011 rok (druk 
nr 15/68). 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych umorzeń 

wierzytelności oraz ulg za 2011 rok, które zostanie przedstawione 
radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki w/s  dofinansowania organizacji eliminacji powiatowych 
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XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  
pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” (druk nr 16/68).  

 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie o dofinansowania organizacji eliminacji 
powiatowych XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzie ż zapobiega pożarom”, Zarz ąd jednogłośnie postanowił 
dofinansować realizację w/w przedsięwzięcia kwotą 1500,00 zł. 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.   

 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyboru 

dostawcy usług telefonii komórkowej na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 17/68). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres 24 miesięcy  
z firmą Polkomtel S.A. z/s w Warszawie na dostawę usług telefonii 
komórkowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego za kwotę 812,00 zł 
netto miesięcznie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
19. Wniosek Głównego Specjalisty do Spraw Kontroli w/s skierowania 

wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 18/68). 

 
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 skierował wystąpienie pokontrolne do kierownika 
jednostki po przeprowadzonej kontroli problemowej w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie prawidłowości 
kwalifikowania, ewidencjonowania i odprowadzania dochodów 
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budżetowych przez jednostkę. Nadzór nad realizacja zadania powierza 
się Głównemu Specjaliście ds. Kontroli.   

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

Edyta Szturo. 
 

20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego (druk nr 19/68). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się:  
- z pismem Wiceprezesa Zarządu PGE z dnia 28.02.2012 r. będącym odpowiedzią 
na pismo oraz uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyszłości Elektrowni 
Dolna Odra. 
- z pismem OŚ.6331.8.2012.JG skierowanym do Gminy Gryfino dot. oczyszczenia 
rurociągu oraz rowu melioracyjnego stanowiącego odbiornik wód z tego rurociągu 
w m. Chwarstnica, gm. Gryfino. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 68/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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