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Protokół nr 77/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 4 maja 2012 r. w godz. od 800 do 830 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 
Gryfiński Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu  
oraz zaproszeni  goście (listy obecności – zał. nr 1).  
Porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

2. Protokół Nr 76/IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Zakładu Produkcyjno 
Usługowo Handlowego „Irma” ze Szczecina w/s uzgodnienia 
projektu budowy magistrali ciepłowniczej z przyłączeniem 
istniejących komór ciepłowniczych w ul. Łużyckiej w Gryfinie 
(druk nr 1/77). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, uzgodnił 
bez uwag projekt koncepcyjny budowy przez Zakład Produkcyjno 
Usługowo Handlowy „Irma” ze Szczecina magistrali ciepłowniczej  
o średnicy rury DN 300 z przyłączeniem istniejących komór 
ciepłowniczych w ul. Łużyckiej przechodzącej między innymi przez 
działkę nr 236/2 w obrębie Gryfino 5, będącej własnością powiatu 
gryfi ńskiego, w trwałym zarządzie ZSP Nr 2 w Gryfinie. Jednocześnie 
w piśmie kierowanym do w/w Zakładu poinformował o konieczności 
uzyskania od Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie zgody na wejście na grunt i podpisania stosownego 
porozumienia, w którym zostaną zawarte ustalone szczegóły całego 
przedsięwzięcia.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
oraz Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystki dot. rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej  
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (druk 
nr 2/77). 

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

Kultury, Sportu i Turystki Monika Baczyńska-Padjasek. 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. rozpatrze nia oferty 
organizacji pozarządowej, jednogłośnie postanowił przyznać 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu HETMAN Grzybno, dotację  
w wysokości 900,00 zł na organizację imprezy pn. Dolnoodrzańskie  
Mini-Euro 2012.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. dofinansowania organizacji Powiatowych 
Obchodów Dnia Strażaka (druk nr 3/77). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki jednogło śnie pozytywnie 
zaopiniował wniosek Związku OSP RP oraz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na dofinansowanie 
Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, przyznając dotację  
w wysokości 2 000,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystki Monika Baczyńska-Padjasek. 

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  
w konkursie na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012r. (druk nr 
4/77). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na 
wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
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niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2012r.  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie  
na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012r., w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 255/2012 w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  
w konkursie na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom  
oraz organizacjom pozarządowym w 2012r. 
 

5. Sprawy różne, Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem znak K-0010/130/JCh/12 z dnia 30.04.2012 r. 

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot. wszczęcia 
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 19 kwietnia 2012 r. Nr XIII/104/2012 w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Nr XIII/105/2012  
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 
Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń 
wodnych. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 77/IV/2012. 

 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________   
 
 
 

 
 

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 …………………………….. 


