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Protokół nr 117/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 14 lutego  2013 r.  w godz. od 805 do 1040 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 Gryfiński 
Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu  
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  
Porządek obrad został przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).  
2.Protokół Nr 116/IV/2013 z dnia 07 lutego 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Gryfinie w/s przyj ęcia rocznego 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (druk nr 1/117). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd przyjął roczne sprawozdanie 
finansowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z realizacji zadania  
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą prowadzenie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
dyrektorowi jednostki. 
 
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Gryfinie w/s przyj ęcia końcowego 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 01.01.2008 r. do 31.12.2012 r. (druk nr 2/117). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd przyjął końcowe sprawozdanie 
finansowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z realizacji zadania  
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą prowadzenie placówek 
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opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
dyrektorowi jednostki. 
 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 10  
do umowy Nr 1/WTZ/2004 z dnia 15 października 2004 r.  
na dofinansowanie ze środków PFRON zadania – utworzenie  
i działalność Warsztatu Terapii Zaj ęciowej w Goszkowie (druk  
nr 3/117). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 10 do umowy Nr 1/WTZ/2004 z dnia  
15 października 2004 r. na dofinansowanie ze środków PFRON 
zadania – utworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Goszkowie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi 
jednostki. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych  
w budynkach użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 4/117).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie prac remontowych w budynkach użytkowanych 
przez Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych w budynkach 
użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju?  
 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 401/2013 w sprawie 
wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych w budynkach 
użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.  

Jednocześnie zobowiązał  Wydział „GN” do sporządzenia pisemnej 
formy umowy w zakresie dokonywania remontów oraz określenia 
sposobu finansowania przez jednostkę (zgodnie z § 8 umowy najmu  
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Nr 18/GN/2012). Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
5. Wniosek Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju w/s zabezpieczenia środków 
finansowych na wymianę przyłącza energetycznego wraz  
z szafą elektryczną w Domu Pomocy Społecznej (druk nr 5/117). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem  Przewodniczącego Zarządu 

Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju, Zarz ąd 
rozpatrzył go negatywnie, ponieważ wiosek nie został złożony  
w odpowiednim terminie i nie został ujęty na etapie planowania 
budżetu powiatu na 2013 r. Zarząd proponuje przyjąć wniosek  
do realizacji w 2014roku. 
Jednocześnie zobowiązał  Wydział „RI” i stowarzyszenie  
do przygotowania warunków wykonania, wymiany przyłącza 
energetycznego wraz z ustaleniem finansowania (wniosek złożony 
przez stowarzyszenie musi być rozpoznany pod względem formalno-
prawnym wraz  ze stosowną dokumentacją). Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie. 
 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku najemcy 
lokalu użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d  
w Gryfinie, dotyczącego nie dokonywania waloryzacji czynszu 
najmu za 2013 rok. (druk nr 6/117). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem  Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd negatywnie 
rozpatrzył wniosek najemcy lokalu użytkowego i nie wyraził zgody na 
odstąpienie od waloryzacji czynszu w 2013 r. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach (druk nr 7/117). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach. 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 402/2013 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Moryńskiej  
w Mieszkowicach. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w V przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie (druk nr 8/117). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen 

wywoławczych w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie i wprowadził poprawki  
do uzasadnienia. 

 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w V przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej 
w Gryfinie wraz ze zmianami?  
 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 403/2013 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w V przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
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Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 9/117). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zakupu filmów na dvd z zakresu 
profilaktyki uzale żnień i psychoprofilaktyki oraz tematyki 
dojrzewania dla młodzieży, wydawnictwa „Rubikon” (druk nr 
10/117). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem  Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd przed zakupem 
2 zestawów filmów zobowiązał Wydziały „GN”, „EK” i  Poradni ę 
Psychologiczno-Pedagogiczną do określenia celów i stworzenia 
harmonogramu realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień  
i psychoprofilaktyki dla młodzieży z terenu 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. 

 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s upoważnienia Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli 
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związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  
w zakresie kierowanej jednostki (druk nr 11/117). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła dyrektor Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie – Róża Kozieł. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  
w zakresie kierowanej jednostki?  
 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 404/2013 w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
jednostki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi 
jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła dyrektor Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie – Róża Kozieł. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 5 minutową przerwę  

w obradach, która trwała od godz. 9.25 do godz. 9.30. 

 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfi ńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński (druk nr 12/117). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik 

Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński?  
 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 405/2013 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 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. 

 
13. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia 

protokołu z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, 
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 13/117). 

  
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 dnia 14.01.2013 r. (sygnatura 
K.1712.2.2012) z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale 
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w zakresie prawidłowości stosowanych zasad naliczania i pobierania 
opłat z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych (okres objęty 
kontrol ą: 10-14.12.2013r.) oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do Geodety Powiatowego. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście ds. Kontroli. 
Jednocześnie zobowiązał  sekretarz powiatu do wystosowania pisma  
do wybranych starostw z zapytaniem o:  

• liczbę etatów w wydziale geodezyjnym, 
• liczbę wykonanych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów  

i budynków, 
• liczbę zmian wprowadzonych do ewidencji gruntów i budynków, 
• liczbę zgłoszonych do powiatowego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej prac geodezyjnych  
i kartograficznych, 
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• liczbę rozpatrzonych dokumentacji projektowych przez zespół 
uzgadniania dokumentacji projektowej,  

• liczbę wydanych informacji w postaci kopii map i innych 
dokumentów z zasobu, 

• liczbę wydanych decyzji dot. zmian w ewidencji gruntów  
i budynków. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo..  

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
• trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
• wartości szacunkowej, 
• Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
• Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Dostawa fabrycznie 
nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie” (druk nr 14/117).  
 

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 wniósł  
o uzupełnienie wniosku o specyfikację (parametry samochodu). 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” oraz 
Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na rok 2013 (druk nr 15/117). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwi ększa 
się plan wydatków jednostki z tytułu realizacji zadań własnych  
w dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85406 – 
Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne §4010– 
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 186,48 zł.  Środki 
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będą pochodziły z rezerwy celowej budżetu. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi jednostki.  

 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s zmiany uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji 
inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 16/117). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r.  
w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. 
w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 406/2013 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca  
2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s metod wyceny i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych 
kategorii aktywów i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń 
między jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie 
ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 17/117). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie metod wyceny  

i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych kategorii aktywów  
i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami  
oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu  
na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej 
oraz wyniku finansowego Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie metod wyceny i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych kategorii aktywów  
i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają 
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istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej  
oraz wyniku finansowego Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 407/2013 w sprawie metod 
wyceny i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych kategorii 
aktywów i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń między 
jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego 
wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej  
i finansowej oraz wyniku finansowego Powiatu Gryfińskiego. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Naczelnika wydziału Architektury  

i Budownictwa znak: AB.6740.4.25.2013.GK z dnia 08.02.2013 r., dotyczącego 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany 
decyzji nr 76 z dnia 15 kwietnia 2005 r., obejmującą rozbudowę i przebudowę 
budynku magazynowo-biurowego z zagospodarowaniem terenu działki nr 234/2, 
położonego przy ul. Łużyckiej 87 w obrębie ewidencyjnym Gryfino 5 wraz  
z infrastrukturą techniczną, ze względu na zmianę powierzchni rozbudowy oraz 
formy architektonicznej, a także kubatury i funkcji przedmiotowego budynku  
na budynek handlowo-usługowy. 

2. Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do przyjęcia zasad 
wyliczania i rozliczania przyznawanych dotacji, kwoty wolontariatu i złożenia  
w terminie do 8 marca wniosku dotyczącego rozliczenia dotacji udzielonych 
stowarzyszeniom w 2012 roku. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 117/IV/2013. 
 
 
Protokół sporządziła Edyta Rybacka ________________________________   
 

 

      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 …………………………….. 


