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Protokół nr 88/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 9 grudnia 2004 r. w godzinach od 1800 do 2100 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 – Przewodnicząca Zarządu – 

Ewa De La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie  Zarządu oraz zaproszeni 
goście. (lista obecności – zał. nr 1). 

2. Porządek obrad został uzupełniony o: 
w PIONIE SKARBNIKA o:  

- punkt 6 „Wniosek dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie umorzenia należności  
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w SOS –W Chojna” – druk nr 
6/SK/88. 

- punkt 7 „Wniosek dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie umorzenia należności  
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w SOS –W Chojna” – druk nr 
7/SK/88.  

w PIONIE SEKRETARZA o:   
- wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dot. 

zapewnienia obsługi prawnej Powiatowi Gryfińskiemu i jednostkom 
organizacyjnym – druk nr 3/SE/88.  

Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
 

II.  PION STAROSTY 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia  

z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 dotacji celowej dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 1/SP/88). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnisokodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 dotacji 
celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 
Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIX/239/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 
2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie (druk nr 2/SP/88). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie 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 ustalenia harmonogramu dofinansowania 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w/s wyrażenia zgody na użyczenie SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu  
w Gryfinie dodatkowych pomieszczeń w budynku byłej Przychodni nr 1, 
przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie (druk nr 1/WSP/88). 
 

Odnośnie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody na użyczenie SPZOZ Szpitalowi 
Powiatowemu w Gryfinie dodatkowych pomieszczeń w budynku byłej 
Przychodni nr 1, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, Zarząd 
postawnowił: 

- przełozyć podjęcie decyzji na następne posiedzenie, 
- zobowiązać dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

do przekazania pisemnej informacji na temat tego, w jakich gabinetach 
obecnie użytkowanych przez SPZOZ Szpital Powiatowy pracują 
lekarze, jakich specjalności i czy oprócz realizacji kontraktu z NFZ 
jaki ma szpital, prowadzą także prywatne praktyki lekarskie  
w gabinetach, na sprzęcie należącym do SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 

 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyznania nieruchomości zamiennych (druk nr 2/WSP/88). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych 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 przyznania nieruchomości zamiennych. Projekt ten zostanie 
przedstawiony pod obrady Rady Powiatu na sesji planowanej na dzień 
30.12.2004 r.  
 

3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 
wydzierżawienia części gruntu oznaczonego nr działki 21/34, na której 
usytuowany jest pawilon handlowy, przy ul. 9 Maja 8 (Przychodnia nr 2 
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– Górny Taras), stanowiącego własności Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
3/WSP/88). 

 

Zarząd pozytwynie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dot. wydzierżawienia części gruntu 
oznaczonego nr działki 21/34, na której usytuowany jest pawilon handlowy, 
przy ul. 9 Maja 8 (Przychodnia nr 2 – Górny Taras), stanowiącego 
własności Powiatu Gryfińskiego. Umowa dzierżawy zostanie dokonana na 
okres 30 dni. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zadaniami (druk nr 4/WSP/88). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnisokodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zadaniami.  
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian do 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie (druk nr 5/WSP/88). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnisokodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

6. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie dotyczące zwiększenia planu 
dochodów oraz wydatków na 2004 r. (druk nr 6/WSP/88). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie  
dotyczące zwiększenia planu dochodów oraz wydatków na 2004 r. 
 

7. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków 
PCPR (druk nr 7/WSP/88). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie zmian w planie wydatków PCPR. 
 

8. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej przychodni  
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nr 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w drodze II przetargu 
ograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej 
z funkcją ochrony zdrowia (druk nr 8/WSP/88). 

 

Odnośnie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem 
byłej przychodni nr 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w 
drodze II przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności związanej z funkcją ochrony zdrowia, Zarząd postanowił: 

- wyrazić zgodę na przeprowadzenie weryfikacji wyceny w/w 
nieruchomości, 

- po dokonaniu ponownej wyceny przeprowadzić II przetarg 
ograniczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej 
z funkcją ochrony zdrowia w/w nieruchomości   

 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Pismo Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące odpowiedzi na 
stanowisko Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2004 r. odnoszącego się 
do likwidacji połączeń kolejowych (druk nr 1/WSP-AN/88). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Departamentu Transportu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące 
odpowiedzi na stanowisko Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2004 r. 
odnoszącego się do likwidacji połączeń kolejowych.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia robót dodatkowych na kwotę 8.500,00 zł 
brutto przy budowie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym  
i instalacją wew. Gazową w PPP w Gryfinie (druk nr 2/WSP-AN/88). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia robót dodatkowych 
na kwotę 8.500,00 zł brutto przy budowie kotłowni gazowej wraz  
z przyłączem gazowym i instalacją wew. Gazową w PPP w Gryfinie. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zawarcia umowy o pełnienie kompleksowego nadzoru 
inwestorskiego z p. Czesławem Świątkiem (druk nr 3/WSP-AN/88). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia umowy o pełnienie 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego z p. Czesławem Świątkiem. 
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4. Opinia dot. planowanej relokacji Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gryfinie i Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 4/WSP-AN/88). 

 

Zarząd zapoznał się z opinią n/t planowanej relokacji Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie i Wydziału Komunikacji i 
Trasnportu i Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Zarząd postanowił relokować do niewykorzystanych pomieszczeń 
internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie następujące placówki: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego, 
- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych, 
- Wydział Komunikacji i Trasnportu Starostwa Powiatowego. 

Zarząd uzasadniając decyzję przeniesienia Wydziału Komunikacji  
i Trasnportu Starostwa Powiatowego do pomieszczeń internatu ZSP Nr 2  
w Gryfinie stwierdził, że: 

- koszt przeniesienia Wydziału do pomieszczeń w internacie ZSP Nr 2  
w Gryfinie będzie niewspółmiernie mniejszy, niż przeniesienie 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

- przeniesienie Wydziału Komunikacji i Transportu do budynków 
obecnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie rozwiąże 
problemu miejsc parkingowych.      

 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
wysokości miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 5/WSP-AN/88). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkło 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłosnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005, mających 
stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 6/WSP-
AN/88). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sprawie ustalenia 
miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 
2004/2005, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych 
wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów 
w roku akademickim 2004/2005, mających stałe zameldowanie na terenie 
powiatu gryfińskiego. 

 

7. Wniosek dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach dot. zmiany zapisu w pkt 2 w załączniku 
nr 1 do uchwały nr XVIII/215/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
29.09.2004 r. (druk nr 7/WSP-AN/88). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach dot. 
zmiany zapisu w pkt 2 w załączniku nr 1 do uchwały nr XVIII/215/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 r.  

Zarząd decyzję w sprawie w/w wniosku podejmie na następnym 
posiedzeniu. 
  

V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok (druk nr 1/SK/88). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s 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 projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.  
  

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 2/SK/88). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 3/SK/88). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
uchwały nr XIX/236/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/SK/88).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany uchwały nr XIX/236/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego 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 uchwały nr XIX/236/2004 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 10.11.2004 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego.  
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004 (druk nr 5/SK/88). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian budżetu 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 – osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2004. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z: 

- przeznaczeniem kwoty z rezerwy budżetowej na dofinansowanie 
zakupu ścianki działowej w ramach przygotowania pomieszczeń dla 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

- przeznaczeniem kwoty z rezerwy budżetowej na uzupełnienie środków 
finansowych przeznaczonych na wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania  przy modernizacji kotłowni w budynku Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, 

- wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                     
w Mieszkowicach o przesunięcie środków między rozdziałami                     
w związku ze potrzeba zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych o kwotę 2.560 zł, 
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- wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
o przesuniecie środków w kwocie 6.500 zł. Środki zaplanowanych  
na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostaną przesunięte  
na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na dokształcanie  
i doskonalenie nie zostały wykorzystane, ze względu na niepodjęcie 
przez nauczycieli form kształcenia i brakiem zainteresowania  
refundacją na w/w cel).   

 

6. Wniosek dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie umorzenia należności  
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w SOS-W Chojna (druk nr 
6/SK/88). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora SOS-W w Chojnie, 
postanowił umorzyć należności z tytułu opłat za wyżywienie  
3 wychowanków w SOS – W w Chojnie. 

 

7. Wniosek dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie umorzenia należności  
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w SOS-W Chojna (druk nr 
7/SK/88). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora SOS-W w Chojnie, 
postanowił umorzyć należności z tytułu opłat za wyżywienie  
2 wychowanków w SOS – W w Chojnie. 
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek dot. akceptacji projektu pn. „Budowa i rozwój społeczeństwa 

informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 1/SE/88). 
 

Zarząd po wprowadzeniu poprawek zaakceptował projekt pn. „Budowa 
i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego”.  
 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 
w/s umorzenia Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli odsetek 
z tytułu nieterminowych wpłat powstałych w czasie najmu tych samych 
pomieszczeń biurowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz zmianę terminu płatności (druk  
nr 2/SE/88). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s umorzenia Centrum Doradztwa  
i Doskonalenia Nauczycieli odsetek w kwocie 59,72 zł z tytułu 
nieterminowych wpłat powstałych w czasie najmu tych samych 
pomieszczeń biurowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz zmianę terminu płatności. 
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3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 
dot. zapewnienia obsługi prawnej Powiatowi Gryfińskiemu i jednostkom 
organizacyjnym (druk nr 3/SE/88). 

  

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich dot. zapewnienia obsługi prawnej 
Powiatowi Gryfińskiemu i jednostkom organizacyjnym podjął decyzję, iż 
wybór kancelarii prawnej do świadczenia usług nastąpi w drodze 
zamówienia z wolnej ręki. 
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Etatowy Członek Zarządu – pan Adam Nycz przedstawił opinie prawne 
dot.: 
- zatrudnienia w placówkach oświatowych, 
- godzin ponadwymiarowych w placówkach oświatowych, 
- pełnienia przez dyrektora szkoły publicznej funkcji dyrektora szkoły 

niepublicznej.  
Opinie te stanowią załączniki do niniejszego protokołu.     

 
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   _________________ 


