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Protokół nr 83/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 czerwca 2012 r. w godz. od 800 do 1110  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. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
zmian (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 82/IV/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku pełnomocnika    ENEA 
Operator Sp. z o.o. z Poznania w sprawie uzgodnienia projektu  
i wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane oznaczoną nr działki 150/16, położoną w obrębie 
Mieszkowice 1, będącą współwłasnością Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 1/83). 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd uzgodnił 
projekt i jednogłośnie wyraził zgodę dla ENEA Operator Sp. z o.o.  
z Poznania na dysponowanie nieruchomością, będącą współwłasnością 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczoną nr działki 150/16, położoną  
w obrębie Mieszkowice 1, na cele budowlane polegające na 
zabudowaniu szafki kablowej oraz ułożeniu linii kablowych. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na przekazanie  
w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie pomieszczenia użytkowego    mieszczącego się  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/83). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
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wyraził zgodę na przekazanie w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pomieszczenia użytkowego  
o pow. 66,15 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym własność Powiatu 
Gryfi ńskiego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wydzierżawienia 

w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pomieszczenia 
biurowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
3/83). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia  

w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pomieszczenia biurowego 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pomieszczenia 
biurowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 270/2012 w sprawie 

wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 
pomieszczenia biurowego, mieszczącego się w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącego własność Powiatu 
Gryfi ńskiego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”.  
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie (druk nr 4/83).  

 
Zarząd ustalił wysokość cen wywoławczych do II przetargu ustnego 

nieograniczonego 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 II przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 271/2012 w sprawie 

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

wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 
5/83). 
 
Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej do II przetargu ustnego 

ograniczonego 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 II 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 272/2012 w sprawie 

ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym 
ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach (druk nr 6/83). 

 
Zarząd ustalił wysokość cen wywoławczych do II przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w II 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 273/2012 w sprawie 

ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w sprawie 
pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d  
w Gryfinie przeznaczonego do najmu na okres 3 lat na prowadzenie 
działalności gospodarczej z usługami finansowymi – punkt kasowy 
(druk nr 7/83). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
odstąpił od dalszej procedury przetargowej i wyraził zgodę na 
zawarcie z Agencją „WIGA” Zbigniew Szmaja z Gryfina  w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu na okres 3 lat pomieszczenia 
użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej  
z usługami finansowymi – punkt kasowy. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozwiązania umowy na wynajem 
pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie (druk nr 8/83). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem  
31 maja 2012 r. umowy dzierżawy pomieszczenia użytkowego  
o pow. 66,15 m2, mieszczącego się w budynku przy ul. Dworcowej  
1 w Chojnie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 
Gryfi ńskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (druk nr 9/83). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 
Gryfi ńskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące 
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  
i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych (druk  
nr 10/83). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie 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, 
do którego została wprowadzona poprawka. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, 
przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  
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i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych wraz z poprawką? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie 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. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody na dokonanie zmian w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 11/83). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmiany w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., zgodnie z którym 
zwiększa się o 22 000,00 zł transzę w czerwcu przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę transzy grudniowej.  Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2012 (druk nr 12/83). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., 
zgodnie z którym zwiększa się transzę w czerwcu o 30 000,00 zł, 
transzę w lipcu o 40 000,00 zł oraz transzę w sierpniu o 14 646,54 zł 
kosztem niewykorzystanej transzy majowej.  Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 rok (druk nr 13/83). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków o 2 064,47 zł. Zmniejsza się 
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plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup energii. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2012 rok (druk nr 14/83). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, Zarząd rozpatrzył  
go pozytywnie w części jednogłośnie wyrażając zgodę na zwiększenie 
planu dochodów (darowizna na rzecz wychowanków) i wydatków 
jednostki o 500,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 15/83). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów powiatu gryfińskiego o 36 558,27 zł (zaliczka 80% 
dofinansowania z FRSE projektu „Rozmawiaj, Tańcz, Myśl-Realizuj 
się” w ramach programu „Młodzie ż w działaniu”) i plan wydatków 
jednostki na realizację w/w projektu. Jednocześnie jednostka  
w ramach swojego planu finansowego przenosi środki w kwocie  
9 139,56 zł na realizację 20 % projektu (środki zostaną zrefundowane 
przez FRSE po rozliczeniu końcowym). Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
16. 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 16/83). 

 
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 
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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 274/2012 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”. 
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2012 rok (druk nr 17/83). 
 

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039 (druk  
nr 18/83). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 
2039, do którego wprowadzono poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 
2039 wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 
2039. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  
i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok 
(druk nr 19/83). 

 
Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  
i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok. 
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za 2011 rok (druk nr 20/83). 

 
Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2011 rok. 
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Klubu Sportowego Energetyk  
o dofinansowanie wyjazdu na Finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej 
(druk nr 21/83). 

 

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, Zarz ąd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Klubu Sportowego Energetyk jednogłośnie wyrażając zgodę na 
dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł wyjazdu zawodników sekcji piłki 
ręcznej juniorów na Finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wyra żenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy 
nr EK/12/2012 z dnia 30 marca 2012 r. na realizację zadania  
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„V runda Mi ędzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej 
w Motocrossie” (druk nr 22/83). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr EK/12/2012 z dnia 30 marca 
2012 r. na realizację zadania „V runda Mi ędzynarodowych Mistrzostw 
Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie”, w którym zmienia się termin 
realizacji zadania tj. 1 lipca 2012 r.  Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wyra żenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy 
nr EK/28/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. na realizację zadania 
„Smaki ryb odrzańskich” (druk nr 23/83). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr EK/28/2012 z dnia 1 czerwca 
2012 r. na realizację zadania „Smaki ryb odrzańskich”, w którym 
dokonuje się zmian w kosztorysie zgodnie ze złożonym wnioskiem.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wyboru oferty i podpisania umowy na zakup 
materiałów promocyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 24/83). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. zakupu materiałów promocyjnych 
Powiatu Gryfińskiego, Zarząd uzgodnił kierunek dodatkowego 
rozpoznania związanego z zakupem w/w materiałów.  Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
25. Omówienie funkcjonowania i przygotowań do roku szkolnego 

2012/2013 w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły: Dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie – Teresa Narzekalak,  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Zarząd spotkał się z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych  

w Gryfinie. Odnośnie funkcjonowania placówki ustalono, że w roku 
2012/2013 szkoła nadal będzie funkcjonowała w dwóch budynkach  
tj. w Gryfinie oraz w Nowym Czarnowie. Zarząd zobowiązał 
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Dyrektora, aby w związku z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym 
rozważył ewentualne przeniesienie części dzieci do placówki w Nowym 
Czarnowie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał: 

- Wydział „RI”, Dyrektora ZSS w Gryfinie oraz Dyrek tora SOSW 
w Chojnie do przeanalizowania funkcji pomieszczeń  
w nowobudowanym budynku w Nowym Czarnowie, uwzględniając 
funkcjonowanie szkoły jako przyszłego oddziału zamiejscowego, 

- Wydział „EK” do zintensyfikowania działań związanych z siecią 
szkół specjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 
w Gryfinie – Teresa Narzekalak,  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd rozpatrzył wniosek skierowany przez Przewodniczącą Rady Powiatu  

w Gryfinie w/s zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej i wystosował 
stanowisko w tym zakresie. 

2. Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 83/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 …………………………….. 


