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          Druk nr 1/XXIII 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 13 października 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r. 

Zarząd Powiatu w Gryfinie odbył 5 posiedzeń w dniach 13, 20, 27 października oraz 3 i 10 

listopada 2016 r. Protokół z dnia 10 listopada nie został jeszcze przyjęty.  

 

Na posiedzeniu 13 października 2016 r. 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej  

w obrębie 3 miasta Gryfino (budynek po Warsztatach Terapii Zajęciowej). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 276/2016 w sprawie wyboru formy przetargu na 

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 

3 miasta Gryfino (budynek po Warsztatach Terapii Zajęciowej). 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 277/2016 w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (budynek po Warsztatach 

Terapii Zajęciowej). 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą 

Gryfino w sprawie przekazania na rzecz Gminy części nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego (dot. drogi powiatowej – ul. 1 Maja, na terenie której urządzony jest  

w części parking).  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 278/2016 w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (budynek 

przy ul. Sprzymierzonych 9). 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie 5 miasta Gryfino (budynek po Zespole 

Szkół Specjalnych w Gryfinie). 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym POLGET Getman Sp. J.  

z Dębna na przebudowę chodnika położonego w pasie drogi powiatowej Nr 1464Z -   

ul. Chrobrego w Cedyni za kwotę 49 967,52 zł brutto. Powiat przekaże na ten cel środki 

finansowe stanowiące 50% wartości realizacji w/w inwestycji.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym DROGBUD  

z Wełtynia na wykonanie robót drogowych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach 

Binowo i Piasek za kwotę 42 189,00 zł brutto. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 279/2016 w sprawie określenia listy stypendystów 

Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawców: 
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a) na I część zamówienia (Gmina Banie): ofertę nr 5 Wykonawcy (lider konsorcjum) 

TerraGIS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 109/4, 71-280 Szczecin z oferowaną ceną 35 200,00 zł 

brutto;  

b) na II część zamówienia (Gmina Stare Czarnowo): ofertę nr 4 Wykonawcy GEOSIT Usługi 

Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak S.C. al. Bohaterów Warszawy 

31, 70-340 Szczecin z oferowaną ceną 38 991,00 zł brutto; 

wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz 

EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę A-FIN Roman Łukasik z Łodzi 

na opracowanie audytów energetycznych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie oraz budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie z oferowaną 

kwotą 1 476,00 zł brutto. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie przerwy letniej 

od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. na trasie Moryń – Cedynia – Chojna. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy z Kancelarią Skotarczak Dąbrowski Olech 

i Partnerzy Sp. Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów ze Szczecina na 

„Przeprowadzenie procedury wyłonienia operatora na wykonywanie przewozów w 

publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego w trybie o koncesji na 

roboty budowalne lub usługi” i podpisał porozumienie w tym zakresie. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, zgodnie z którym zmienia się plan wydatków w dziale 801-Oświata  

i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność. Zmniejsza się o 34 212,00 zł plan 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na wynagrodzenia i pochodne przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na 

wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 754-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W związku z oszczędnościami w paragrafie  

4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom  

i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne 

oraz w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych łącznie na kwotę 

33 265,00 zł, zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych  

o 20 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o 11 265,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe 

o 2 000,00 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej w kwocie 3 397,61 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej 

dla nauczyciela dyplomowanego. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, gdzie zmian dokonuje się w planie wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, 

rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej. Zwiększa się plan wydatków jednostki na 

wynagrodzenia osobowe i na składki na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług pozostałych. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania 
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w kwocie 32 135,11 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród 

jubileuszowych dla pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 280/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–

2039. 

 

Na posiedzeniu 20 października 2016 r. 

 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 6285-1/31/2016 z Miastem 

Szczecin w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu, 

wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

jednogłośnie wyrażając zgodę na podpisanie umowy nr 33/EK/16 z firmą GRAPUS Sp. z o.o. 

ze Szczecina na druk i dostawę albumu pt. „Zasmakuj w Powiecie Gryfińskim” za kwotę 

33 852,00 zł brutto. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 400,00 zł organizacji obchodów 

40-lecia  Kapeli Ludowej „BORZYMIANKI”. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł organizacji Mistrzostw 

Okręgu Szczecińskiego PZM w Motocrossie. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego  

z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia,  

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 281/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

gryfińskiego w roku 2017. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 282/2016 w sprawie naboru kandydatów na 

członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 283/2016 w sprawie ustalenia stawek 

minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania lokali, nieruchomości lub ich 

części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

po rozpatrzeniu wniosku firmy Handlowo-Usługowej SABPOL II Sebastian Lityński  

z Gryfina – wykonawcy robót zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja sali 

gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wcześniejszą 

zapłatę faktury za roboty budowlane w wysokości 50% tj. 247 945,99 zł brutto. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie postanowił naliczyć karę dla Wykonawcy – Pracownia Projektowa Dróg  

i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski z/s w Szczecinie z tytułu opóźnienia w wykonaniu 



 4 

dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami  

w m. Szczawno”, w wysokości 15 % wartości zamówienia tj. 7 518,00 zł. 

 Po zapoznaniu się z informacjami przygotowanymi przez Prezesa Zarządu „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. dotyczącymi planu finansowego spółki na 2016 r. oraz jego 

realizacji za 8 miesięcy 2016 r., Zarząd poprosił o przesłanie wyjaśnień dotyczących powodu 

wzrostu pozycji C2 - pozostałe przychody operacyjne. Jednocześnie Zarząd wyznaczył 

kolejne spotkanie z Zarządem Spółki w drugiej połowie grudnia 2016 r., w zakresie 

omówienia: kosztów i przychodów spółki za 11 miesięcy roku 2016, polityki i realizacji 

nadlimitów, realizacji umowy przeniesienia własności sprzętu medycznego z zastrzeżeniem 

terminu początkowego. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się transze w listopadzie o 25 000,00 zł i w grudniu  

o 32 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w czerwcu  

o 20 000,00 zł, w lipcu o 17 000,00 zł oraz w sierpniu i wrześniu po 10 000,00 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym dokonuje się 

zmian w harmonogramie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zwiększa się transze 

w październiku o 3 000 000,00 zł, w listopadzie o 5 000 000,00 zł i w grudniu  

o 2 799 122,45 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz od lutego do 

września w łącznej kwocie 10 799 122,45 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 710-Działalność 

usługowa dokonuje. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia członków korpusu 

służby cywilnej o 8 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla 

pracowników. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 854-

Edukacyjna opieka wychowawcza. Przenosi się plan wydatków na odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 439,81 zł z rozdziału 85406 Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne do rozdziału 85404 Wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie postanowił dokonać zmian w planie 

wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze, gdzie zmniejsza się o 120 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia 

osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na składki na 

ubezpieczenia społeczne o 80 000,00 zł oraz innych wydatków bieżących o 40 000,00 zł. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 284/2016 w sprawie określenia formy 

przekazywania sprawozdań budżetowych. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 285/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 286/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 

Na posiedzeniu 27 października 2016 r. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 1/UMM/2016 

na konserwacją węzła cieplnego w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie. 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 287/2016 w sprawie zaopiniowania projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2016-2019  

z perspektywą na lata 2020-2021”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie Aneksu Nr 2 do umowy zawartej ze Spółką BUDIMEX S.A, w sprawie 

wykonania robót dodatkowych w wysokości 58 816,53 zł brutto, które wystąpiły podczas 

realizacji zadania pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 

500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 500,00 zł 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 

gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne  

o 821,94 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup energii. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 754-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 36 000,00 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków jednostki  

o 4 187,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 3 500,00 zł na 

realizację projektu „Od praktyki do pracy2”. 

 Na wniosek Dyrektora PCPR w sprawie zmian w planie finansowym dochodów  

i wydatków na 2016 r., Zarząd jednogłośnie postanowił: 

 zmniejszyć planowane wydatki w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – 

wychowawcze o 68 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu w rozdziale 

85204 – Rodziny zastępcze na zabezpieczenie świadczeń dla rodzin zastępczych.  

Jednocześnie Zarząd postanowił: 

 przesunąć planowane wydatki zadań zleconych w wysokości 3 000,00 zł  

z wynagrodzeń bezosobowych na rzecz świadczeń społecznych oraz 250,00 zł  

z planowanych środków na zakup materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia 

bezosobowe (rozdział 85204 i 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie; 

 zmniejszyć plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia 

bezosobowego o kwotę 14 735,87 zł zwiększając plan wynagrodzeń osobowych w 

rozdziałach 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85220-Jednostki 

specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej. 

Ponadto, Zarząd postanowił nie uwzględnić zwiększenia planu wydatków w dziale 853 – 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   oraz pozytywnie zaopiniował proponowane 

zmiany dochodów.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 288/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 289/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 
Na posiedzeniu 3 listopada 2016 r. 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 290/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian  

w koncepcji projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu 

uczniów”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd wyraził 

zgodę na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do projektu polsko-niemiecki tandemowy kurs 

językowy dla branży turystycznej i pracowników odpowiedzialnych za rozwój turystyki.   

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy 

użyczenia nr 2/GN/2014 części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Łużyckiej  

w Gryfinie, zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie. 

 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 291/2016 w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale 

związane z budynkami na terenie elektrowni „Dolna Odra”. 

 

 

 

 

 

 

         Przewodniczący Zarządu 

      Wojciech Konarski 


