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 Protokół nr 140/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 01 sierpnia 2013 r. w godz. od 750 do 1020  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).  

2.   Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 
3.  Protokół Nr 139/IV/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wniosku Klubu Motorowego w Chojnie dot. wyrażenia zgody  
na podpisanie Aneksu do umowy nr 13/EK/13 z dnia 17 maja 2013 r.  
w/s wprowadzenia zmian w kosztorysie na realizację zadnia publicznego 
pn. „VII Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej w Motocrossie” (druk nr 1/140). 

 
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, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenia 
zmian w kosztorysie i podpisał w tym zakresie Aneks do umowy  
nr 13/EK/13 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „VII Runda 
Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie” 
realizowanego przez Klub Motorowy Chojna.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s konsultacji społecznych dot. projektu Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok (druk  
nr 2/140). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarząd nie wniósł uwag do projektu Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 
rok.  

Jednocześnie skierował projekt Programu współpracy Powiatu 
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Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok do konsultacji 
społecznych (w dniach 02.08. - 02.10.2013 r.) poprzez zamieszczenie 
informacji na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie, kontakt mailowy z organizacjami i podmiotami, jak również 
organizację spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 3/140). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem  uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 493/2013 w sprawie 
zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Pani 
Małgorzacie Wakuluk. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s utworzenia 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 4/140). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym 
Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Czarnowie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  
w Nowym Czarnowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

Posiedzenie Zarządu  Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru oferty  

i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej 
przebudowy drogi powiatowej Nr 1485Z - ul. Pomorska w Gryfinie 
(druk nr 5/140). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie 
KOMPLET INWEST Zakład Usług Technicznych Tomasz Granops  
ze Szczecina opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1485Z ul. Pomorska w Gryfinie o długości opracowania  
ok. 600 mb (działka drogowa nr ewid. 159/1 obr. Gryfino 2) za kwotę  
23 370,00 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Posiedzenie Zarządu  Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
Arkadiusz Durma. 

 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostosowanie budynku  
w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne”(druk nr 6/140). 

 
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 jednogłośnie 
zatwierdził wybór Wykonawcy Firmę INERBAU Sp. z o.o. z Gryfina 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na zadanie  
pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” 
z oferowaną kwotą 301 070,14 zł brutto.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja kotłowni  
wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu” (druk nr 7/140). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór Wykonawcy Firmę PROVSOLAR Kopija Bogusław  
z Chwarstnicy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na zadanie 
pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” z oferowaną kwotą 
230 343,93 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego wielobranżowego nad inwestycją pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie”(druk nr 8/140). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zlecił 
Konsorcjum Firm ŻELBET Sp. z o.o. i PROBUD Sp. z o.o. ze Szczecina 
prowadzenie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad inwestycją  
pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” za kwotę 272,00 zł brutto  
za jednorazowy pobyt na placu budowy (planowane 4 wizyty za kwotę 
3 264,00 zł brutto). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy  
dot. przedłużenia terminu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie” (druk nr 9/140). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
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wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do umowy z Firmą BRD FUKSPOL 
Łukasz Fuks dot. przedłużenia terminu realizacji inwestycji  
pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” do dnia 30.09.2013 r. w związku  
z przesunięciem terminu zawarcia umowy, które spowodowane  
jest uchyleniem się poprzedniego wybranego Wykonawcy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Posiedzenie opuścił członek Zarządu Roman Rataj (4-1=3). 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru kancelarii prawniczej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na usługi pn. „Świadczenie usług obsługi 
prawnej” na miesiąc sierpień 2013 r. (druk nr 10/140). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór Firmy Skotarczak Dąbrowski Olech Kancelaria 
Prawnicza Radców Prawnych Sp. Partnerska ze Szczecina wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na usługi pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej” 
na miesiąc sierpień br. z oferowaną kwotą 7255,77 zł brutto i podpisał 
umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Posiedzenie Zarządu  Powiatu opuścił  Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński. 

 
11. Wniosek Skarbnika powiatu dot. informacji w sprawie okresowej 

kontroli prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/140). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika powiatu dot. informacji  

w sprawie okresowej kontroli prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań 
przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, Zarząd zapoznał  
się z informacją i zalecił zorganizowanie spotkania do końca września br.  
z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych w celu omówienia 
najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości.  

Jednocześnie zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli  
do przygotowania (na podstawie wniosku) wystąpienia pokontrolnego 
zobowiązującego dyrektorów i kierowników jednostek do wprowadzenia 
procedur mających na celu wyeliminowanie powtarzających się błędów  
w sprawozdaniach, przy jednoczesnym sprawdzeniu ewidencji księgowej 



 6

jednostek, a co za tym idzie  poinformowanie o wykonaniu zaleceń. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Głównemu Specjaliście  ds. Kontroli. 
 
12. Wniosek Skarbnika powiatu w/s informacji o stanie należności Powiatu 

ciążących na Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Gryfinie na dzień 
30.06.2013 r. i konwersji wierzytelności Powiatu na udziały w Spółce 
Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. (druk nr 12/140). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika powiatu w sprawie informacji  

o stanie należności Powiatu ciążących na Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.  
w Gryfinie na dzień 30.06.2013 r. i konwersji wierzytelności Powiatu  
na udziały w Spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Zarząd 
zapoznał się z przedmiotową informacją. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2013 rok (druk nr 13/140). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie 
realizacji wydatków jednostki na 2013 r., polegającej na zmniejszeniu 
transzy w lipcu o kwotę 25 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
transzy w sierpniu o tą samą kwotę. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok (druk  
nr 14/140). 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków jednostki w związku z dostosowaniem 
wydatków do rzeczywistych potrzeb tj. wprowadzeniem wkładu własnego  
w wysokości 10% na realizację projektu POKL „Minimalizacja 
wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim, zgodnie z którym w dziale 
853, rozdziale 85395 § 3119 zwiększa się plan finansowy wydatków 
jednostki o kwotę 65 558,04 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków w dziale 852, rozdziale 85204 § 3110 o tą samą kwotę. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok (druk  
nr 15/140). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy celowej  
w dziale 852 – Pomoc społeczna plan wydatków jednostki o kwotę  
2 788,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy 
emerytalnej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany 

planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok (druk nr 16/140). 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków  
jednostki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędu pracy. Zwiększa się o kwotę 2624,04 zł 
plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (zmiany wynikają  
z ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej  
Dz. U. z 2013 r. poz. 746), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków na zakup usług pozostałych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu 
w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 17/140). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem  uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 494/2013 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

w/s wyrażenia zgody na umorzenie w całości należności z tytułu najmu 
lokalu usytuowanego w budynku Internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 18/140). 
 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na umorzenie w całości należności w kwocie 982,08 zł  
wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu najmu lokalu (pomieszczenie  
o powierzchni 16 m2, znajdującego się na działce nr 340/5, położonej  
w obrębie 3 m. Chojna, będącego własnością Powiatu Gryfińskiego) 
usytuowanego w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 w Chojnie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zawarcia warunkowej umowy  
dot. wykonania przyłącza i sprzedaży paliwa gazowego do kotłowni 
znajdujących się w budynkach stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1-3 i Podmurze 4 w Chojnie (druk  
nr 19/140). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zawarcie warunkowej umowy kompleksowej z Firmą DUON 
Dystrybucja S.A z Poznania dot. wykonania przyłącza i sprzedaży paliwa 
gazowego do kotłowni znajdujących się w budynkach stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1-3 i Podmurze 4  
w Chojnie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

Posiedzenie Zarządu  Powiatu opuściła  Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

 
 



 9

20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 

- Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. czynności związanych z likwidacją szkół oraz rozwiązaniem Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do przygotowania na koleje posiedzenie wniosku 
wraz z propozycjami powołania Zespołu do realizacji wszelkich czynności związanych  
z majątkiem, finansami oraz dokumentacją formalno – prawną szkoły. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych znak: RI.7013.16.2013 z dnia 24.07.2013 r. dot. spotkania w sprawie remontu 
kolektora ogólnospławnego znajdującego się na działce nr 142/1 i 142/2 na terenie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie pry ul. Podmurze 4. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób  
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie z dnia 23.07.2013 r.  dot. prośby o udzielenie 
dotacji celowej pochodzącej ze środków Gminy Mieszkowice za pośrednictwem Powiatu 
Gryfińskiego.  

Jednocześnie upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
do skierowania odpowiedniego pisma do Gminy Mieszkowice, informujące, że zgodnie  
z przepisami (ustawa o finansach publicznych i ustawa Prawo o stowarzyszeniach),  
gminy mogą przekazywać dotację stowarzyszeniom (tak jak to zrobiła Gmina Banie),  
bądź to powiat gryfiński pomagając stowarzyszeniu przyjmie pomoc dla niego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi PCPR. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25.07.2013 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla mieszkańców poszkodowanych z powodu podtopień 
wodami z rzeki Odry i Myśli. 

Jednocześnie wyraził przekonanie, że w tym zakresie nie będzie angażował się w udzielanie 
pomocy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie znak: NK.3.4131.446.2013.SA z dnia 26 lipca 2013 r.  dot. rozstrzygnięcia 
nadzorczego  stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXV/183/2013 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone  
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane  
z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych  
przez Powiat Gryfiński.  
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 140/IV/2013. 
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 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 …………………………….. 
 


