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Protokół nr 53/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 30 października 2007 r. w godz. od 1200 do 1400 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 oraz zaproszeni 
goście (lista obecności– zał. nr 1). 

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druk: 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. akceptacji 

protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej oraz podjęcie uchwały Zarządu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 9/53). 

3. Protokół Nr 51/III/2007 z dnia 19 października 2007 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4- za, 0- przeciw, 0-wstrzymało się). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samochodu ciężarowego 
– uniwersalnego marki Volkswagen Transporter LT 28 2.5 TDI. (druk 
nr 1/53). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samochodu ciężarowego – 
uniwersalnego marki Volkswagen Transporter LT 28 2.5 TDI.?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  
na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samochodu ciężarowego – 
uniwersalnego marki Volkswagen Transporter LT 28 2.5 TDI. 
 
2. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. ilości dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
działających na terenie Powiatu Gryfińskiego, umieszczonych  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 
oraz oczekujących na umieszczenie w placówce (druk nr 2/53). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie  
dot. ilości dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych działających na terenie Powiatu Gryfińskiego, 
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umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 
innych powiatów oraz oczekujących na umieszczenie w placówce. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

aneksów do porozumienia oraz do umowy użyczenia zawartych z Gminą 
Moryń w sprawie realizacji inwestycji pn. „Realizacja Placu Wolności  
w Moryniu” (druk nr 3/53). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami do wniosku 
ws. podpisania aneksów do porozumienia oraz do umowy użyczenia 
zawartych z Gminą Moryń w sprawie realizacji inwestycji pn. „Realizacja 
Placu Wolności w Moryniu” zobowiązał Naczelnika  Wydziału Zarządzania 
Drogami do przygotowania wszystkich umów z wykonawcami robót 
wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego w/w inwestycji  
dot. zieleni, elementów małej architektury oraz instalacji elektrycznej. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. wyboru oferty 

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 
chodnika w m. Piasek (druk nr 4/53). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie wybrał ofertę firmy Pracownia 
Projektowa Macieja Kasprzyka z Gryfina na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w m. Piasek z oferowaną 
ceną 17 080,00 złotych brutto.  
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

protokołu z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie 
licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 5/53). 

  
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził protokół 
z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie licytacji ustnej 
na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. Zarząd nie wyraził zgody na 
włączenie kwoty uzyskanej z w/w licytacji do budżetu Wydziału 
Zarządzania Drogami.   
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu Jerzy Miler. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. wyboru oferty 
na zakup i dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (druk 
nr 6/53). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. wyboru oferty na zakup  
i dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg i postanowił,  
że decyzje w tym zakresie podejmie po uszczegółowieniu przez Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami zapisów umowy z Wykonawcą.  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. wyboru oferty 

na zakup i dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg (druk nr 7/53). 
 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. wyboru oferty na zakup  
i dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg i postanowił,  
że decyzje w tym zakresie podejmie po uszczegółowieniu przez Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami zapisów umowy z Wykonawcą. 
 
8. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie ws. zachowania wielkości planu 

finansowego jednostki przyznanego na 2007 r. (druk nr 8/53). 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 2  
w Chojnie ws. zachowania wielkości planu finansowego jednostki 
przyznanego na 2007 r. postanowił, że decyzje w tej sprawie podejmie po 
złożeniu przez Dyrektora wniosku zawierającego zmiany w obrębie 
podziałek klasyfikacyjnych tak, aby była przedstawiona kwota 
przeznaczona na zakup materiałów do planowanego remontu oraz kwota 
przeznaczona na tzw. usługi obce.  
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

ws. akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej oraz 
podjęcie uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 9/53). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie zaakceptował  protokół 
z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniu 29 października 2007 r. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński.  

 
10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

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

 Członek Zarządu            - Marek Hipsz               ____________________ 
 
 
 


