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Protokół nr 22/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 23 marca 2007 r. w godz. od 1300 do 1330 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
  
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący Zarządu  

Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu (lista obecności 
– zał. nr 1). Porządek obrad został przyjęty bez zmian - porządek obrad stanowi 
załącznik nr 2. 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Pana 

Stojana Diakowskiego, inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie,  
do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przed Urzędem Zamówień 
Publicznych w Warszawie w postępowaniu odwoławczym dotyczącym 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego  
pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie 
- I etap”(druk 1/22). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia Pana Stojana Diakowskiego, inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przed Urzędem 
Zamówień Publicznych w Warszawie w postępowaniu odwoławczym dotyczącym postępowania prowadzonego 
w trybie przetargu ograniczonego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz 
odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap”? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia Pana 
Stojana Diakowskiego, inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie,  
do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przed Urzędem Zamówień 
Publicznych w Warszawie w postępowaniu odwoławczym dotyczącym 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego  
pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap”. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia radcy 
prawnego Pana Zygmunta Kandulskiego, do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego przed Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie  
w postępowaniu odwoławczym dotyczącym postępowania prowadzonego 
w trybie przetargu ograniczonego pn. „Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej  
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap” (druk 2/22). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia radcy prawnego Pana Zygmunta Kandulskiego, do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego przed Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie w postępowaniu odwoławczym dotyczącym 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji 
kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie - I etap”? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia radcy 
prawnego Pana Zygmunta Kandulskiego, do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego przed Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie  
w postępowaniu odwoławczym dotyczącym postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu ograniczonego pn. „Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych  
i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej  
oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
-Wychowawczym w Chojnie - I etap”. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka__________________________    
 
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski   __________________ 
        Członek Zarządu              - Jerzy Miler                __________________ 
           Członek Zarządu              - Jan Podleśny             __________________ 
         Członek Zarządu              - Maciej Racinowski   __________________ 
 


