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Protokół nr 73/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 27 marca w godz. od 800 do 1300 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący Zarządu 
Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty bez zmian.  
3. Protokół Nr 72/III/2008 z dnia 20 marca został przyjęty jednogłośnie (3 - za,  

1 - wstrzymał się, 0 - przeciw). 
  

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu Marek Hipsz. 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy nr RI-05/07  
pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w SOSW w Chojnie (druk nr 1/73). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych wyrażając zgodę na podpisanie aneksu 
do umowy nr RI-05/07 pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie 
murów obronnych w SOSW w Chojnie. 
 
2. Omówienie założeń do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2008-2013. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków oraz Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
 Zarząd omówił i wskazał założenia do projektu Wieloletniego  
Program Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2008-2013, 
który został opracowany w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki oraz na 
podstawie wniosków naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz 
dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. Wieloletni Program 
Inwestycyjny zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjno-
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remontowych. Zadania przedstawiane są w ujęciu rzeczowym  
i finansowym, uwzględniają finansowanie nie tylko ze środków własnych 
Powiatu Gryfińskiego, ale także z innych źródeł finansowych. Wysokość 
nakładów na wykonanie zadań w kolejnych latach przyjęto na podstawie 
danych z rozstrzygniętych przetargów, posiadanych kosztorysów 
inwestorskich bądź wartości szacunkowych. 
 W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych do przygotowania na 
kolejne posiedzenie projektu uchwały Rady Powiatu w/s uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja 
V na lata 2008-2013. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków oraz Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
Posiedzenie Zarządu opuścił Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski  - od tego momentu 

obrady poprowadził Wicestarosta Jerzy Miler.  
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu Marek Hipsz. 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na 2008 rok (druk nr 2/73). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami na 2008 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na 2008 rok. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok (druk  
nr 3/73). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok. 
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5. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Wicestarosta Jerzy Miler poinformował Członków Zarządu  
o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Domu Dziecka w Chojnie, które 
zostały zauważone podczas jego wizyty w Domu Dziecka, którą odbył wraz 
z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dniu 
10 marca b.r.    
 
 
 
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               ____________________ 
 
 


