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Protokół nr 97/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 5 września w godz. od 800 do 1200 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. 
- zmieniono zapis we wniosku na druku nr 2/97 „o łącznej powierzchni 23 046 
m2”. 
Dodano druk: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
porozumienia z Gminą Cedynia na współfinansowanie zadania  
pn.: „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1430Z 
Czachów-Radostów-Michałów w m. Radostów, gm. Cedynia” (druk nr 2a/97). 

3. Protokół Nr 95/III/2008 z dnia 26 sierpnia oraz protokół Nr 96/III/2008 z dnia 
29 sierpnia zostały przyjęte większością głosów (4 - za, 1 – wstrzymała się,  
0 - przeciw).  

 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zamontowanie 
zdroju ulicznego na nieruchomości oznaczonej numerem działki 66 
o pow. 0,1731 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta 
Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym 
zarządzie ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 5/97). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha.. 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami jednogłośnie wyrażając zgodę na 
zamontowanie zdroju ulicznego na nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 66 o pow. 0,1731 ha, położonej w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie za jednorazową opłatą wyliczoną w oparciu o uchwałę 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody  
na przeprowadzenie V przetargu ustnego nieograniczonego  
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dot. sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerami działek: 421, 
422, 423 o łącznej powierzchni 8312 m2, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Banie 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
i ustalenie ceny wywoławczej w V przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (druk 
nr 6/97). 

 
 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie  
V przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży 
nieruchomości oznaczonej numerami działek: 421, 422, 423 o łącznej 
powierzchni 8312 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego i ustalił cenę wywoławczą 
na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w wysokości 955 000,00 zł. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wykonania 
instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mieszczących się przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 7/97). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami jednogłośnie wyrażając zgodę na 
zlecenie wykonania prac elektrycznych w 7 pomieszczeniach 
mieszczących się w budynku administracyjnym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie  usytuowanym przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie za kwotę 4 800,00 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
4. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych na rok 
2008 dot. wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie 
społeczne (druk nr 8/97). 
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 Zarząd po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu popartą 
dokonaną analizą budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie na 2008 r. oraz jego wykonania na koniec lipca b.r. 
negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora w sprawie zwiększenia  
planu wydatków budżetowych jednostki w zakresie wynagrodzeń 
osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne z uwagi  
na wystarczającą ilość środków zaplanowanych w budżecie. 
 
5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2008 
dot. zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe  
i fundusz pracy i przesunięcia między planami wydatków  
na wynagrodzenia osobowe a składkami na ubezpieczenia społeczne 
(druk nr 9/97). 

 
 Zarząd po zapoznaniu  się z wnioskiem Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie jednogłośnie wyraził zgodę 
na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 
2008 polegających na przesunięciu środków pomiędzy 
wynagrodzeniami osobowymi a składkami na ubezpieczenia społeczne, 
natomiast Zarząd nie wyraził zgody na  zwiększenie planu wydatków 
na wynagrodzenia osobowe i fundusz pracy z uwagi na wystarczającą 
ilość środków zaplanowanych w budżecie. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora placówki  
do uzasadnienia wzrostu planowanych wynagrodzeń w kolejnych 
miesiącach, co wynika z kalkulacji osobowych, które stanowią 
załącznik do wniosku. 
 
6. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w/s zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 – 
wynagrodzenia bezosobowe (druk nr 10/97). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpatrzył go pozytywnie wyrażając 
zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym polegających  
na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami  
w obrębie budżetu jednostki na 2008 r.   
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 468/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  26.08.2008 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian  
w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok (druk  
nr 11/97). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 468/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  26.08.2008 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu  
na 2008 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
Nr 468/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  26.08.2008 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian  
w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok. 
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s pozbawienia ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, 
Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk 
nr 1/97). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady  Powiatu 
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów  
w Gryfinie kategorii drogi powiatowej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, 
Rapackiego, Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi 
powiatowej. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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.: „Remont dróg 
powiatowych poprzez powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej  
i grysu, o łącznej powierzchni 23 046 m2, na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” (druk nr 2/97). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma.   

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
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Zamówienia na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych poprzez 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej  
i grysu, o łącznej powierzchni 23 046 m2, na terenie Powiatu 
Gryfińskiego”. 

 
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.: „Remont dróg powiatowych poprzez powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu, o łącznej powierzchni 23 046 m2, na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg powiatowych poprzez 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej 
i grysu, o łącznej powierzchni 23 046 m2, na terenie Powiatu 
Gryfińskiego”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia  
na współfinansowanie zadania pn.: „Powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1430Z Czachów-Radostów-
Michałów w m. Radostów, gm. Cedynia” (druk nr 2a/97). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Cedynia na współfinansowanie zadania  
pn.: „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej  
Nr 1430Z Czachów-Radostów-Michałów w miejscowości Radostów, 
gmina Cedynia”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania przetargowego  
w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie 
pn.: „Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz  
z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji 
odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie Gryfińskim” 
(druk nr 3/97). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz 

Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
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przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi polegającej  
na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach 
modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie 
Gryfińskim” wybierając ofertę firmy Budowlano-Usługowej EKO-
BUD S.C. z Lisewa z oferowaną ceną w wysokości 56 680,00 zł brutto. 
W/w środki finansowe będą pochodziły z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  
  
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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.: „Remont drogi 
powiatowej nr 1384Z polegający na jednostronnym 
uzupełnieniu pobocza tłuczniem kamiennym, na odcinku 
Trzcińsko Zdrój – Warnice” (druk nr 4/97). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1384Z 
polegający na jednostronnym uzupełnieniu pobocza tłuczniem 
kamiennym, na odcinku Trzcińsko Zdrój – Warnice”. 

 
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.: „Remont drogi powiatowej nr 1384Z polegający na jednostronnym 
uzupełnieniu pobocza tłuczniem kamiennym, na odcinku Trzcińsko Zdrój – Warnice” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1384Z 
polegający na jednostronnym uzupełnieniu pobocza tłuczniem 
kamiennym, na odcinku Trzcińsko Zdrój – Warnice”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił członek Zarządu - Jan Podleśny. 

 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
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z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
powyżej 14 000 euro pn.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą  
do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych 
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w/s rejestracji  
i oznaczenia pojazdów” (druk nr 12/97). 

 
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 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup wraz 
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich 
rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w/s rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)” 
wybierając ofertę firmy – EUROTAB Sp. z o.o. z Poznania  
z oferowaną ceną w wysokości 247 608,00 zł brutto.  
 
14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

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

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja 
obiektów w celu spełnienia wymogów norm akustycznych  
w DPS Nowe Czarnowo” (druk nr 13/97). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
kosztorysy inwestorskie, tryb postępowania, wartość szacunkową 
zadania pn.: „Modernizacja obiektów w celu spełnienia wymogów 
norm akustycznych w Domu Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo”. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Zastępcę Naczelnika do uzupełnienia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o zapis mówiący  
o możliwości rozpoczęcia prac wymagających pozwolenia na budowę 
po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę. 
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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.: „Modernizacja obiektów w celu spełnienia wymogów norm akustycznych  
w Domu Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo” 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.: „Modernizacja obiektów w celu 
spełnienia wymogów norm akustycznych w Domu Pomocy Społecznej 
Nowe Czarnowo”. 
 
15. 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 o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 
kwoty 206 000 euro pn.: „Ubezpieczenie majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 14/97). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zobowiązał 
go do uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej  
i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” o zapis 
mówiący o ubezpieczeniu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie filii w Chwarstnicy. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Naczelnika Wydziału do zmniejszenia wartości 
szacunkowej w/w zadania do wysokości kwoty z umowy 
ubezpieczeniowej zawartej w 2007 r.  

 Z w/w uwagami Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej  
i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego”. 
 
16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Zmiana posadowienia 
budynku wraz z wymianą gruntu – roboty dodatkowe” oraz 
zawarcia umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej  
na roboty budowlane RI-05/07 z dnia 16.04.2007 r.  
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 – I etap” – część II zamówienia 
(druk nr 15/97). 

 
 Zarząd postanowił, że wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
pn.: „Zmiana posadowienia budynku wraz z wymianą gruntu – roboty 
dodatkowe” rozpatrzy w późniejszym terminie po otrzymaniu 
informacji uzupełniających w przedmiotowej sprawie. 
 
17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot.  ponownej propozycji firmy INEKO 
Sp. z o.o., zawarcia ugody, na mocy której Powiat Gryfiński uzna 
konieczność wykonania robót dodatkowych, jako usprawiedliwienie 
opóźnienia wykonania remontu budynku nr 6 SOSW  
w Chojnie – Domu Dziecka w Chojnie (druk nr 16/97). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
zawierającym ponowną propozycję firmy INEKO Sp. z o.o.  
dot. zawarcia ugody na mocy której Powiat Gryfiński uzna 
konieczność wykonania robót dodatkowych, jako usprawiedliwienie 
opóźnienia wykonania remontu budynku nr 6 SOSW w Chojnie – 
Domu Dziecka w Chojnie zobowiązał Kancelarię Prawną Starostwa 
Powiatowego przy pomocy Wydziału Remontów i Wydziału 
Organizacji do przygotowania projektu ugody przedsądowej z firmą 
INEKO w sprawie uznania robót dodatkowych dla inwestycji  
pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
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zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w SOSW w Chojnie – I etap” – część I zamówienia. 

W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Wydział 
Organizacji i Informacji do przygotowania pełnomocnictwa dla Radcy 
Prawnego reprezentującego Powiat w przedmiotowej sprawie. 

 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego w/s uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji 
„Modernizacja obiektów w celu spełnienia wymogów norm 
akustycznych w DPS Nowe Czarnowo” tj. robót budowlanych 
polegających m.in. na przebudowie instalacji elektrycznej, budowie 
instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia ewakuacyjnego 
(druk nr 17/97). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego w/s uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji „Modernizacja obiektów w celu spełnienia 
wymogów norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo” tj. robót budowlanych polegających m.in. na 
przebudowie instalacji elektrycznej, budowie instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia 
ewakuacyjnego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego w/s uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji 
„Modernizacja obiektów w celu spełnienia wymogów norm 
akustycznych w DPS Nowe Czarnowo” tj. robót budowlanych 
polegających m.in. na przebudowie instalacji elektrycznej, budowie 
instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia ewakuacyjnego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s udzielenia Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Dorocie 
Mielniczek pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień 
partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych  
z realizacją projektu „Kompetentna i świadoma dziewczyna - 
przedsiębiorcza na rynku pracy” w ramach Działania 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
(druk nr 18/97). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani 
Dorocie Mielniczek pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz 
podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Kompetentna i świadoma 
dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności  
i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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 2 w Gryfinie Pani 
Dorocie Mielniczek pełnomocnictwa do podpisywania umów, 
porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności 
związanych z realizacją projektu „Kompetentna i świadoma 
dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy” w ramach Działania 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Gospodarki Nr BRZ.0053-13/2008  
z dnia 28.08.2008 r. dot. ostatecznego załatwienia sprawy związaniem  
z niepodłaczeniem kotłów zamontowanych w budynku internatu przy ZSP Nr 1  
w Chojnie zobowiązał Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
do przedstawieni informacji w przedmiotowej sprawie na kolejnym posiedzeniu.   
 
 
 
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 …………………………….. 


