
 1

Protokół nr 82/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 28 października 2004 r. w godzinach od 1400 do 1845 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4. 
 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Wicestarosta – Józef 

Ruciński. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie  Zarządu oraz zaproszeni goście. (lista 
obecności – zał. nr 1). 

2. Porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
3. Zarząd przyjął protokół Nr 81/II/2004 z dnia 20 października 2004 r. (5 za, 0 przeciw,  

0 wstrzymało się).  
 
Spotkanie z panią Izabelą Walczak – dyrektorem Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gryfinie. 
 

Powodem spotkania z panią dyrektor Walczak jest wyjaśnienie problemu 
związanego z relokacją jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego. Jedną 
z nich jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie, która miałaby  
zostać przeniesiona na ul. Łużycką. Pan Adam Nycz – Etatowy Członek 
Zarządu stwierdził, że jest zaniepokojony artykułami prasowymi ukazującymi 
się w prasie lokalnej. Są to jego zdaniem artykuły, które nie wnoszą niczego 
pozytywnego do sprawy relokacji poradni. Pan Adam Nycz podkreślił,  
że decyzja o relokacji poradni jeszcze nie zapadła. Jeżeli taka zapadnie to tylko 
przy uwzględnieniu dobra dziecka oraz czynników społecznych, 
ekonomicznych.  

Pani dyrektor Walczak, odnosząc się do wypowiedzi pana Adama Nycza 
stwierdziła, że nie miała i nie ma zamiaru tworzyć złej atmosfery wokół 
relokacji. Stwierdziła, że artykuły ukazujące się prasie lokalnej nie pojawiały się 
z jej inicjatywy. Podkreśliła również, że warunki pracy w poradni są obecnie 
bardzo dobre i zostały stworzone wysiłkiem ludzi zainteresowanych dobrem 
istnienia tej placówki. Wyraziła także obawę, że ewentualne przeniesienie 
placówki na obrzeża miasta mogłoby je pogorszyć.  

Pani Danuta Bus zabierając głos podkreśliła, że decyzja o relokacji  
na pewno będzie konsultowana z Radą Pedagogiczną poradni. Na dzień 
dzisiejszy takiej decyzji nie ma, ale jeżeli dojdzie do relokacji placówki to 
warunki lokalowe nie będą gorsze.  

Adam Nycz, ponownie zabierając głos stwierdził, że organami władnymi 
do podjęcia decyzji o przeniesieniu placówki są Zarząd Powiatu i Rada Powiatu 
w Gryfinie.  

Zarząd po dyskusji i rozmowie z panią Izabelą Walczak – 
dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie, zapewnił 
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ją, że jeżeli zapadnie decyzja o relokacji placówki to zostanie ona 
poinformowana. Na dzień dzisiejszy takiej decyzji nie ma.  

Zarząd, zapewnił także panią dyrektor, że jeżeli zajdzie potrzeba 
spotkania się z Radą Pedagogiczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Gryfinie w celu i omówienia problemu ewentualnej relokacji,  
to członkowie Zarząd Powiatu są skłonni się z nią spotkać.   

  

III.  PION WICESTAROSTY 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 (druk nr 
1/WSP/82).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw -  0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie 
w/s projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.   
 
2. Informacja Geodety Powiatowego dot. obliczenia kosztów zatrudnienia 

jednego pracownika z likwidowanego zakładu budżetowego – PODG i K 
w Gryfinie (druk nr 2/WSP/82). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Geodety Powiatowego dot. obliczenia 

kosztów zatrudnienia jednego pracownika z likwidowanego zakładu 
budżetowego – PODG i K w Gryfinie. 
 
3. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie dot. przekazania  

w 2005 r. środków finansowych w wysokości 50.000 zł na: ocieplenie 
budynku Komendy, wykonanie elewacji, oraz remont garaży  
(druk nr 3/WSP/82).   

 
Odnośnie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie dot. 

przekazania w 2005 r. środków finansowych w wysokości 50.000 zł na: 
ocieplenie budynku Komendy, wykonanie elewacji, oraz remont garaży 
Zarząd postanowił, że sprawa ewentualnego sfinansowania prac 
termomodernizacyjnych budynku Komendy może być rozpatrywana  
po złożeniu wniosku, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Zasadach 
przyznawania środków finansowych z PFOŚ i GW w Gryfinie”.     
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4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia pełniącego 
obowiązki dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom 
Dziecka w Trzcińsku – Zdroju  (druk nr 4/WSP/82).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w/s zatrudnienia 
pełniącego obowiązki dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka w Trzcińsku – Zdroju  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw -  0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatrudnienia pełniącego 
obowiązki dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka 
w Trzcińsku – Zdroju.   
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka w Trzcińsku - 
Zdroju (druk nr 5/WSP/82).     

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w/s powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej – 
Dom Dziecka w Trzcińsku - Zdroju w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw -  0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka w Trzcińsku – 
Zdroju. 
 
6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zwiększenia dochodów 

PCPR w Gryfinie w 2004 r. (druk nr 6/WSP/82).   
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie zwiększenia dochodów PCPR w Gryfinie w 2004 r.  
 
7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej 

dla Powiatu Gryfińskiego na sierpień 2004 r. (druk nr 7/WSP/82). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
zmniejszenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego na sierpień 2004 r. 
 
8. Wniosek PCPR w Gryfinie dot. umorzenia należności pani Heleny 

Skowrońskiej, byłej mieszkanki DPS w Trzcińsku - Zdroju (druk nr 
8/WSP/82). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dot. umorzenia należności pani 

Heleny Skowrońskiej, byłej mieszkanki DPS w Trzcińsku – Zdroju. 
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Umorzenie należności, nastąpi po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowej 
Rady Powiatu Gryfińskiego.   
 
9. Wniosek PCPR w Gryfinie dot. umorzenia zobowiązań powstałych  

z tytułu zaległych należności za pobyt córki pani Marty Pertkiewicz  
w DPS w Nowym Czarnowie (druk nr 9/WSP/82). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dot. umorzenia zobowiązań 

powstałych z tytułu zaległych należności za pobyt córki pani Marty 
Pertkiewicz w DPS w Nowym Czarnowie. Umorzenie zobowiązań, nastąpi 
po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu Gryfińskiego.   
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu 

postępowania o udzieleni dotacji na realizację zadań własnych powiatu  
z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, osobom 
prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podst. 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych 
kościołów i związków wyznaniowych (druk nr 10/WSP/82). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s trybu postępowania o udzieleni dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej 
organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podst. przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych 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 trybu postępowania o udzieleni dotacji na realizację zadań 
własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom 
pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym 
działającym na podst. przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych.  
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 

planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego 
obszar miasta Cedynia (druk nr 11/WSP/82). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w/s uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar miasta Cedynia w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw -  0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego 
obszar miasta Cedynia. 
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12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s sprzedaży  
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
zabudowanej położonej w obrębie 3 m. Gryfino przy ul. Flisaczej, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  (druk nr 12/WSP/82). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 
m. Gryfino przy ul. Flisaczej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw -  0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s sprzedaży  
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej 
położonej w obrębie 3 m. Gryfino przy ul. Flisaczej, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego.   
 
13. Przyjęcie zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie 

na 2005 r. (druk nr 13/WSP/82). 
 

Zarząd przyjął zestawienie przychodów i wydatków PFOŚ i GW  
w Gryfinie na 2005 r.   
 
II. PION STAROSTY. 
1. Wniosek audytora wewnętrznego dot. określenia zadań audytowych  

na 2005 r. (druk nr 1/SP/82), 
   

Zarząd ustalił plan zadań audytowych na 2005 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez audytora. Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd 
uznał za priorytetowe wykonanie całościowego audytu w zakresie 
gospodarki finansowej powiatu gryfińskiego. Wiąże się to z planowaną na 
2006 r. kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz: Przy okazji rozpatrywania wniosku pana audytora, chciałbym państwu 
przedstawić swoje zastrzeżenia co do jego pracy i zachowania wobec mojej osoby. Związane jest to z audytem  
w szkołach. Dostałem od pani Starosty pismo odnoszące się do tegoż audytu. Chcąc się dowiedzieć czegoś 
więcej w tej sprawie skontaktowałem się z panem Andrzejem Urbańskim – audytorem wewnętrznym. 
Zasugerowałem mu, aby w/s audytu w oświacie kontaktował się najpierw ze mną. Jego odpowiedź brzmiała – 
„Nie. Moim bezpośrednim przełożonym jest pani Starosta i nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie”. 
Uważam, że pan audytor powinien przede wszystkim przyjść do mnie jako członka zarządu odpowiedzialnego 
za oświatę w powiecie gryfińskim. Uważam, że w tym momencie arogancja pana audytora sięgnęła zenitu.  
Chcę państwu powiedzieć, ze nie pozwolę sobie na tego typu dyskusje. Takie zachowanie audytora pokazuje,  
że nie uznaje moich kompetencji.  
Chciałbym się dowiedzieć także, jakie są zasady dofinansowania kursów i szkoleń pracowników Starostwa  
i jednostek organizacyjnych. Proszę o spotkanie w tej sprawie przy udziale moim, pana audytora i pani Starosty.      
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Porozmawiam w tej sprawie oraz na temat jego zachowania  
z panem audytorem – Andrzejem Urbańskim.  
 

W tym momencie udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięła pani Izabela Jaworska – 
Florek – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich. 
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Informacja na temat zakazu zatrudniania u pracodawców samorządowych 
osób spokrewnionych oraz oświadczeń majątkowych kierowników 
jednostek organizacyjnych. 
 

Zarząd wysłuchał informacji na temat zakazu zatrudniania  
u pracodawców samorządowych osób spokrewnionych oraz oświadczeń 
majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych.  

Zarząd zlecił Wydziałowi Organizacji i Spraw Obywatelskich 
przygotowanie pisma oraz projektu zarządzenia Starosty Gryfińskiego  
o trybie składania oświadczeń majątkowych przez kierowników jednostek 
organizacyjnych.    
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. opracowania ekspertyzy technicznej przez 
rzeczoznawcę ds. p-poż dla budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie 
(druk nr 1/WSP-AN/82), 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. opracowania ekspertyzy 
technicznej przez rzeczoznawcę ds. p-poż dla budynku internatu  
w ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 
2. Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w/s zmiany kategorii Placu 

Wolności w Cedyni z drogi powiatowej na drogę gminną  
(druk nr 2/WSP-AN/82), 

 
Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w/s zmiany kategorii Placu Wolności w Cedyni z drogi powiatowej  
na drogę gminną. 
 
3. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w/s zmiany terminu 

realizacji zadania: budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mieszka I  
w Gryfinie (druk nr 3/WSP-AN/82), 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w/s zmiany terminu realizacji zadania: budowa kanalizacji 
deszczowej na ul. Mieszka I w Gryfinie. 
 
4. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s 

zwiększenia kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia 
publicznego na zakup 7 samochodów osobowych przystosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzenia protokołu 
postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy  
w przetargu nieograniczonym (druk nr 4/WSP-AN/82), 



 7

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych w/s zwiększenia kwoty przeznaczonej  
na finansowanie zamówienia publicznego na zakup 7 samochodów 
osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz 
zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne  
na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym. 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia 

uchwały Nr 174/2004 Zarządu Powiatu w/s ustalenia zasad 
gospodarowania dochodami osiąganymi przez jednostki organizacyjne 
powiatu z tytułu wynajmu, dzierżawy, i użyczenia mienia ruchomego 
(druk nr 1/SK/82), 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
Nr 174/2004 Zarządu Powiatu w/s ustalenia zasad gospodarowania dochodami osiąganymi przez jednostki 
organizacyjne powiatu z tytułu wynajmu, dzierżawy, i użyczenia mienia ruchomego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały  
Nr 174/2004 Zarządu Powiatu w/s ustalenia zasad gospodarowania 
dochodami osiąganymi przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu 
wynajmu, dzierżawy, i użyczenia mienia ruchomego. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 2/SK/82). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004  (druk nr 3/SK/82). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 



 8

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Gryfinie w/s zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004. Przedmiotowe zmiany związane są ze zwiększeniem 
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej w dziale pomoc 
społeczna, rozdział placówki opiekuńczo – wychowawcze (awans zawodowy 
nauczycieli). 
 
VI. PION SEKRETARZA 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 

Międzynarodowej dot. dofinansowania działalności Stowarzyszenia 
„RES MUSICA” (druk nr 1/SE/82). 

 
Ze względu na przekroczenie terminu składania wniosków do projektu 

budżetu na 2005 r., Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika 
Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej  
dot. dofinansowania działalności Stowarzyszenia „RES MUSICA”. 

Jednocześnie Zarząd postanowił włączyć wniosek do projektu budżetu 
na 2005 r. w dziale dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Zarząd powróci do w/w wniosku w terminie późniejszym. 
 
2. Wniosek Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych Obywatelskich w/s 

zabezpieczenia środków finansowych na wymianę okien  
w pomieszczeniach przeznaczonych na Biuro Paszportowe w budynku 
przy ul. Sprzymierzonych 9 (parter) (druk nr 2/SE/82).   

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Organizacji i Spraw 

Społecznych Obywatelskich w/s zabezpieczenia środków finansowych  
na wymianę okien w pomieszczeniach przeznaczonych na Biuro 
Paszportowe w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 (parter).   
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
  
1. Omówienie projektów dochodów i wydatków budżetowych, 

Powiatowego Zarządu Dróg, Starostwa Powiatowego oraz w zakresie 
oświaty na 2005r. 

 
Zarząd omówił i przedyskutował wstępnie projekty dochodów  

i wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg, Starostwa 
Powiatowego oraz w zakresie oświaty na 2005r. Projekty te są podstawą 
tworzenia projektu budżetu na 2005 r. w części dot. Powiatowego Zarządu 
Dróg, Starostwa Powiatowego oraz w zakresie oświaty. 
 
2. Informacja n/t wydatków projektu stypendialnego dla studentów oraz 

uczniów szkól ponadgimnazjalnych. 
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Na podstawie ustaleń konwentu starostów przekazanych 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, który jest dysponentem na stypendia 
unijne, Zarząd Powiatu zapoznał się propozycją podziału środków,  
w której zostały skonsumowane propozycje z konwentu starostów.  
     Zarząd zaakceptował podział środków na stypendia unijne w wyniku, 
którego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzyma kwotę 778,050 zł, 
na stypendia dla studentów 112 615 zł.  

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokolant Marcin Wegner __________________________    
 

       Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre   ___________________ 

              Członek Zarządu            - Józef Ruciński       ____________________ 

              Członek Zarządu            - Adam Nycz           ____________________ 

               Członek Zarządu            - Danuta Bus           ____________________ 

                 Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski   _________________ 


