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Protokół nr 90/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 16 lipca w godz. od 800 do 1230 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 ze zmianami. Dodano druki: 
 -Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie PUK Sp. z o.o. z Gryfina 
przeniesienia mebli z remontowanych pokoi internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 3a/90). 
 -Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
porozumienia  z Gminą Banie w/s wykonania nakładki asfaltowej na drodze 
powiatowej Nr 1360Z w miejscowości Babinek (druk nr 20/90). 
-Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na 
podpisanie umowy i porozumienia z wykonawcą drogi ekspresowej S-3 
Szczecin-Gorzów Wielkopolski (druk nr 21/90). 

3.  Protokół Nr 89/III/2008 z dnia 08 lipca został przyjęty jednogłośnie (4 - za,  
0 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
 

1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania – zapytanie o cenę,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostarczenie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” (druk 
nr 1/90). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn.: „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
biurowych”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego pn.: „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”   
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Dostarczenie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”.  
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sporządzanie  
i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” (druk  
nr 2/90). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn.: „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie”. 
 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja jednostki 
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powiatowej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie – 
etap I docieplenie przegród zewnętrznych” (druk nr 3/90). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja 
jednostki powiatowej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Chojnie – etap I docieplenie przegród zewnętrznych” wybierając 
ofertę Wykonawcy Firmy Handlowo-Usługowej GEKO z Pyrzyc  
z oferowaną ceną  w  wysokości  418 134,16 zł brutto. 
 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie PUK  
Sp. z o.o. z Gryfina przeniesienia mebli z remontowanych pokoi 
internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
(druk nr 3a/90). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych wyrażając 
zgodę na zlecenie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
z Gryfina przeniesienia mebli z remontowanych pokoi internatu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do wolnych 
pomieszczeń magazynowych oraz wolnych pomieszczeń internatu  
(30 pomieszczeń) za kwotę 1 500,00 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

5. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wniosków byłych 
pracownic SPZZOZ w/s umorzenia części długu wobec Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 4/90). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

 Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie  
dot. wniosków byłych pracownic Zakładu w sprawie umorzenia części 
długu wobec Powiatu Gryfińskiego jednogłośnie nie wyraził zgody na 
ich umorzenie, natomiast wyraził zgodę na spłatę zadłużeń  
w 10 miesięcznych nieoprocentowanych ratach.  
 
6. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierająca wykaz 

wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie, którzy nie podpisali porozumień 
w/s spłaty zobowiązań likwidowanego Zakładu (druk nr 5/90). 
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 Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, 
zawierającą wykaz wierzycieli, którzy nie podpisali porozumień  
w sprawie spłaty zobowiązań likwidowanego Zakładu i postanowił,  
że powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu po uzupełnieniu  
przez Likwidatora powyższej informacji o wykaz zobowiązań 
cywilnoprawnych Zakładu na dzień 01 lipca 2008 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

7. Wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie  
o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi w/w Zakładu (druk  
nr 6/90). 

 
 Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku Przewodniczącego 
Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie o przyznanie rocznej nagrody 
finansowej Dyrektorowi w/w Zakładu za osiągnięcie w 2007 r. zysku  
i poprawę wyniku finansowego Zakładu i ustalił jej wysokość. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się  
z informacją finansową SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
sporządzoną na dzień 31 maja 2008 r. (druk nr 7/90). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk oraz Inspektor  – Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd dokonał analizy 
finansowej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w maju 2008 r. i przyjął 
informację bez uwag. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk oraz Inspektor  – Koordynator Ochrony 
Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - 

Jarosław Witeńko. 
9. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie (druk nr 8/90). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 

 

10. Wniosek Dyrektora  DPS w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie 
finansowym jednostki na 2008 r. (druk nr 9/90). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Janina Niwa -  
Zastępca Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego.   

 

 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie rozpatrzył go pozytywnie wyrażając 
zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2008 r. 
polegających na przesunięciu środków w kwocie 30 000 zł pomiędzy 
paragrafami. 
 
11. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s umorzenia należności  

z tytułu opłat za wyżywienie jednego z wychowanków Ośrodka 
(druk nr 10/90). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z informacjami uzupełniającymi  
do wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie, rozpatrzył go pozytywnie wyrażając zgodę na umorzenie 
należności w wysokości 3 122,55 zł z tytułu opłat za wyżywienie 
jednego z wychowanków Ośrodka. 
 
12. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zwiększenia planu 

wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 11/90). 
 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie rozpatrzył go 
pozytywnie wyrażając zgodę na zwiększenie planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2008 r. w paragrafach wynagrodzeń 
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osobowych pracowników. Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo – 
Księgowy do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym 
zakresie. 
 
13. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów  

i wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 12/90). 
 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie rozpatrzył go 
pozytywnie wyrażając zgodę na dokonanie zmian w planie dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2008 r., poprzez zwiększenie 
planu dochodów w związku z otrzymaną darowizną oraz wykonaniem 
ponad plan dochodów z tytułu odsetek oraz na zwiększenie planu 
wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych. Zarząd 
zobowiązał Wydział Finansowo – Księgowy do przygotowania projektu 
uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
14. Wniosek p.o. Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w/s zwiększenia 

transzy środków finansowych dla jednostki przeznaczonych  
na wydatki w lipcu 2008 r. (druk nr 13/90). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem p.o. Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie rozpatrzył go pozytywnie 
wyrażając zgodę na dokonanie przesunięć w obrębie harmonogramu 
przekazywania środków finansowych na wydatki w kwocie 25 000 zł.  
 
15. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu 

wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 14/90). 
 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie rozpatrzył go pozytywnie 
wyrażając zgodę na zwiększenie wydatków jednostki o kwotę  
30 000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w związku z realizacją 
projektu pn.: „Podążaj za ptakami 2”. Zarząd zobowiązał Wydział 
Finansowo – Księgowy do przygotowania projektu uchwały Zarządu 
Powiatu w tym zakresie. W/w środki finansowe wrócą na rezerwę 
ogólną budżetu powiatu po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały  
dot. zwiększenia dochodów jednostki z tytułu realizacji projektu. 
Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo – Księgowy do przygotowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Janina Niwa -  Zastępca 
Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego.   

 



 7

16. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie (druk nr 15/90). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska - Padjasek.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie. 
 
17. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie pełnomocnictwa  
do dokonywania wszelkich czynności oraz składnia oświadczeń woli 
związanych z realizacją projektu „Podążaj za ptakami 2” (druk  
nr 16/90). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów 
spod Siekierek w Chojnie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności oraz składnia 
oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Podążaj za ptakami 2” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów 
spod Siekierek w Chojnie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich 
czynności oraz składnia oświadczeń woli związanych z realizacją 
projektu „Podążaj za ptakami 2”. 

 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska - Padjasek. 

 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Remont dróg powiatowych poprzez 
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podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu 
emulsji asfaltowej i grysu o łącznej powierzchni 9 000 m2 na terenie 
Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 17/90). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Remont dróg powiatowych poprzez podwójne 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej 
i grysu o łącznej powierzchni 9 000 m2 na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” wybierając ofertę Wykonawcy TRANS-MASZ  
Przedsiębiorstwa Transportu i Maszyn Drogowych ze Stargardu 
Szczecińskiego z oferowaną ceną  w  wysokości  159 324,68 zł brutto. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż barier ochronnych 
stalowych drogowych typ SP – 05  o długości 428 m, na drogach 
powiatowych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 18/90). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż barier ochronnych 
stalowych drogowych typ SP – 05  o długości 428 m, na drogach 
powiatowych Powiatu Gryfińskiego” wybierając ofertę Wykonawcy –
Zakładu Usług Melioracyjnych z Chojny z oferowaną ceną   
w  wysokości  71 126,00 zł brutto. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

wykonania robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1409Z  
w m. Witnica Chojeńska w zakresie ułożenia nawierzchni wiążącej 
oraz warstwy ścieralnej (druk nr 19/90). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie  
wykonania robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1409Z  
w m. Witnica Chojeńska w zakresie ułożenia nawierzchni wiążącej 
oraz warstwy ścieralnej firmie „MALDROBUD” z Myśliborza do 
kwoty  37 470,23 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 
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21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia  z Gminą Banie w/s wykonania 
nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1360Z  
w miejscowości Babinek (druk nr 20/90). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia  z Gminą Banie w sprawie wykonania nakładki 
asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1360Z w miejscowości Babinek. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy i porozumienia  
z Wykonawcą drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski 
(druk nr 21/90). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
umowy trójstronnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Konsorcjum S-3 
Section 1 Kirchner/Bögl/Energopol/Möbius oraz TRANS-MASZ 
Przedsiębiorstwm Transportu i Maszyn Drogowych S.A. ze Stargardu 
Szczecińskiego oraz na podpisanie porozumienia  w sprawie sposobu 
korzystania z dróg powiatowych oraz ich remontu w związku  
z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-
Gorzów Wielkopolski, odcinek I z Konsorcjum S-3 Section 1 
Kirchner/Bögl/Energopol/Möbius. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 

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

 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


