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Protokół nr 105/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 listopada 2012 r. w godz. od 830 do 1050  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: 
- Pismo Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. wraz  
z projektem umowy poddzierżawy pomieszczeń, którą Szpital zamierza zawrzeć 
ze Spółką „Dom Lekarski” S.A. (druk nr 12a/105). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody właścicielowi Agencji 
Ochrony Osób i Mienia Skorpion Jack na przechowywanie broni palnej  
i amunicji w pomieszczeniu wynajmowanym od Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 13a/105).  

  Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 104/IV/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 

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

w/s przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie (druk nr 1/105). 

 
Po omówieniu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo- 
Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie postanowił,  
iż przedstawi go Radzie pod warunkiem poprawienia przez Dyrektora 
błędów w zapisach projektu uchwały, wskazanych przez Członka 
Zarządu Jana Gładkowa. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Dyrektorowi WPOW w Chojnie. 
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s udzielenia dotacji na dofinansowanie 
zadania „Zakup i montaż ekologicznego urządzenia grzewczego– 
gazowego kotła kondensacyjnego w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym z garażem w obrębie Wełtyń II, gmina Gryfino, na 
terenie działki nr 228/25” (druk nr 2/105). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
umowy Nr 13/OŚ/12 o udzielenie dotacji celowej w kwocie 4 000,00 zł 
na dofinansowanie zadania „Zakup i montaż ekologicznego urządzenia 
grzewczego – gazowego kotła kondensacyjnego w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w obrębie Wełtyń II, gmina 
Gryfino, na terenie działki nr 228/25” . Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie (druk nr 3/105). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 
ruchomych składników majątkowych powiatu użytkowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie zgodnie z propozycjami 
wymienionymi w protokole nr 6/2012 z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego  z dnia 31.10.2012 r.   Jednocześnie, 
po zapoznaniu się z protokołem nr 7/2012 z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego  z dnia 31.10.2012 r., Zarząd 
jednogłośnie postanowił odstąpić od sprzedaży wymienionych  
w protokole składników majątkowych powiatu w trybie aukcji  
i zobowiązał Wydział do ich sprzedaży  po cenach negocjowanych lub 
umieszczenia w komisie. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza 
się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia  
do realizacji projektu Powiatu Gryfino / Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie projektu „Kobieta – atrakcyjny pracownik” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 oraz 
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udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych 
z realizacją tego projektu (druk nr 4/105). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  
do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego / Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie projektu „Kobieta – atrakcyjny pracownik” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 oraz udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego 
projektu, do którego wprowadzono poprawki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego / Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie projektu „Kobieta – atrakcyjny pracownik” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu wraz  
z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 359/2012 w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego/ 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie projektu „Kobieta – 
atrakcyjny pracownik” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 
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 Gryfinie. 
 

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

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania umowy o udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku (druk nr 5/105). 
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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 Turystki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dotacji  
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju  
w Siekierkach w kwocie 13 500,00 zł na prace związane z remontem 
zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej 
Rudnicy.  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania premiery sztuki pt. „Rozprawa” 
przygotowywanej przez Grupę Teatralną Gliptykos (druk  
nr 6/105). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Gryfińskiego Domu Kultury, jednogłośnie wyrażając zgodę na  
dofinansowanie w kwocie 600,00 zł (ze środków przeznaczonych na 
promocję powiatu) premiery sztuki pt. „Rozprawa” przygotowywanej 
przez Grupę Teatralną Gliptykos.  Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie (druk nr 7/105). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 360/2012 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (dot. realizacji projektu  
pn. „Community school – school in community”, dofinansowanego  
z programu Comenius Regio). Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „EK”.  
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na wykonanie wycinki oraz nasadzeń 
kompensacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych w obrębie gmin 
Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko Zdrój, 
Widuchowa, Stare Czarnowo oraz Gryfino (druk nr 8/105). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 46/ZD/2012  
z Zakładem Usług Leśnych, Drogowych i Melioracyjnych z Chojny  
na wykonanie wycinki (zgodnie z wydanymi decyzjami) oraz nasadzeń 
kompensacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych w obrębie gmin 
Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko Zdrój, Widuchowa, 
Stare Czarnowo oraz Gryfino za kwotę 57 380,40 zł brutto. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1401Z Chojna – Białęgi na odcinku Chojna – 
Czartoryja (druk nr 9/105). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Warsztatowe 
Tadeusz Łyczakowski z Morynia wykonania poprawy systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1401Z Chojna – Białęgi na odcinku 
Chojna – Czartoryja za kwotę 12 385,05 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania demontażu barier drogowych 
żelbetowych typu zakopiańskiego na przepustach dróg 
powiatowych Nr 1388Z Chojna – Strzelczyn w m. Kamienny Jaz 
oraz DP Nr 1391Z Chojna-Krzymów w m. Stoki oraz montażu 
zdemontowanych barier na zakręcie drogi Nr 1384Z Kłodowo – 
Trzcińsko – Warnice (druk nr 10/105). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Warsztatowe 
Tadeusz Łyczakowski z Morynia wykonania demontażu barier 
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drogowych żelbetowych typu zakopiańskiego na przepustach dróg 
powiatowych Nr 1388Z Chojna – Strzelczyn w m. Kamienny Jaz oraz 
DP Nr 1391Z Chojna-Krzymów w m. Stoki oraz montażu 
zdemontowanych barier na zakręcie drogi Nr 1384Z Kłodowo – 
Trzcińsko – Warnice za kwotę 15 142,11 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  

Dodatkowo Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do sprawdzenia 
możliwości zabezpieczenia przejścia dzieci ze szkoły do świetlicy  
w Chwarstnicy. 
 

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

 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody 
na zlecenie wykonania izolacji przeciwwilgociowej w kotłowni  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  (druk nr 11/105). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zlecenie firmie „MABUD” Maciej Baczkowski Usługi 
Ogólnobudowlane i Wykończeniowe z Lisiego Pola wykonania izolacji 
przeciwwilgociowej w kotłowni w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie  za kwotę 11 142,57 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „GN” i „RI”.  
 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia 
wniosku najemcy dot. rezygnacji z najmu lokalu mieszkalnego  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  (druk nr 12/105). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie z najemcą umowy najmu 
lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  
z dniem 31.12.2012 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 
13. Pismo Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

wraz z projektem umowy poddzierżawy pomieszczeń, którą Szpital 
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zamierza zawrzeć ze Spółką „Dom Lekarski” S.A. (druk  
nr 12a/105). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Prezes Zarządu Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w  Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk. 
 

Po zapoznaniu się z projektem umowy poddzierżawy pomieszczeń, 
którą Szpital zamierza zawrzeć ze Spółką „Dom Lekarski” S.A., 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż należy uszczegółowić zapisy  
w przedmiotowej umowie w: 

- § 2 pkt 3 tak, aby szpital mógł wykorzystywać sprzęt również do 
świadczeń komercyjnych, 

- § 3 pkt 5 tak, aby określić zasadę proporcjonalności tzn. określić 
jakim współczynnikiem będą rozliczane koszty działalności, 

- § 8 tak, aby określić czas trwania umowy od 3 do 5 lat, który jest 
powiązany z trwałością projektu dotyczącego zakupu sprzętu 
medycznego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Prezes Zarządu Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w Gryfinie  – Jerzy Piwowarczyk. 

 

14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia 
wniosku najemcy dot. zamiany lokalu mieszkalnego przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 13/105). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
dot. wniosku najemcy o zamianę lokalu mieszkalnego przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie rozpatrzy w późniejszym terminie. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody 
właścicielowi Agencji Ochrony Osób i Mienia Skorpion Jack na 
przechowywanie broni palnej i amunicji w pomieszczeniu 
wynajmowanym od Powiatu Gryfińskiego (druk nr 13a/105). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę właścicielowi Agencji Ochrony Osób 
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i Mienia Skorpion Jack na przechowywanie maksymalnie 5 sztuk 
broni palnej i amunicji, w sejfie stalowym zabezpieczonym 
sygnalizacją alarmową w pomieszczeniu wynajmowanym od Powiatu 
Gryfińskiego, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie norm  
i przepisów prawa. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 14/105). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  
o 15 000,00 zł transzę w listopadzie i o 40 000,00 zł w grudniu, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w październiku. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 15/105). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki o 6 387,00 zł. Zmniejsza się plan 
wydatków na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 
cywilnej i wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, na składki na 
ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Kierownikowi jednostki. 
 
18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2012 rok 
(druk nr 16/105). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
dochodów i wydatków powiatu o 24 904,80 zł, w związku z realizacją 
przez jednostkę projektu „Kobieta-atrakcyjny pracownik” w ramach 
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 rok (druk  
nr 17/105). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
o 400,00 zł w planie wydatków na realizację projektu „Młody 
przedsiębiorca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 18/105). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów i wydatków jednostki o 16 359,21 zł, w związku  
z umową z firmą MÜSING Sp. z o. o na wynajem garażu, biura oraz 
placu z przeznaczeniem na parking maszyn oraz skład materiałów 
budowlanych. Środki przeznacza się na wykonanie nakładki na 
istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej, dojazdowej do szkoły. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 19/105). 

 
Po analizie planu finansowego, Zarząd negatywnie rozpatrzył 

wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie, jednogłośnie nie wyrażając zgody na zmianę w planie 
wydatków o 6 366,21 zł i zobowiązał Dyrektora do dokonania 
ponownej analizy planu finansowego i zaproponowania przesunięć 
środków finansowych w innych paragrafach, z przeznaczeniem na 
zakup kuchni elektrycznej. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.  
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22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 20/105). 

 
Po analizie planu finansowego, Zarząd negatywnie rozpatrzył 

wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie, jednogłośnie nie wyrażając zgody na zwiększenie planu 
wydatków z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, ponieważ  
jednostka posiada w planie zabezpieczenie finansowe na ten cel. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 105/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 …………………………….. 


