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Protokół nr 99/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 18 września w godz. od 1300 do 1400 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. 
Zdjęto z porządku obrad następujące druki: 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania 
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. przy inwestycji 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 3/99). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki oraz wybór wykonawcy na zadanie  
pn.: „Wymiana okna – roboty dodatkowe” oraz zawarcia umowy na roboty 
dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-13/08 z dnia 
30.07.2008 r. przy inwestycji pn.: „Termomodernizacja jednostki powiatowej 
ZSP Nr 2 w Chojnie –etap I ocieplenie przegród zewnętrznych  
w budynku internatu (druk nr 5/99). 
- Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa 
projektantowi do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w sprawie uzyskania 
pozwolenia na budowę inwestycji pn.„Wymiana stolarki okiennej w Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsko Zdroju” (druk nr 7/99). 
 

 

1. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 38/101  
w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna (druk nr 1/99). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru obejmującego działkę nr 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 
miasta Chojna. 
 
2. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Czarnowo, obejmującego obszar 
położony w obrębie Żelewo (druk nr 1a/99). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Czarnowo, obejmującego obszar położony w obrębie Żelewo 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stare Czarnowo, obejmującego obszar położony w obrębie 
Żelewo. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 

 i Budownictwa – Marta Szamburska. 
 
3. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 816/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lipca 2006 r.  
w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 2/99). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 816/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lipca 2006 r. 
w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
Nr 816/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lipca 2006 r.  
w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 
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4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania 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. 
przy inwestycji 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 3/99). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
 Wniosek jednogłośnie został zdjęty z porządku obrad. 

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki oraz wybór 
wykonawcy na zadanie pn.: „Wykonanie schodów wejściowych oraz 
zagospodarowanie części terenu – roboty dodatkowe” oraz zawarcia 
umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty 
budowlane RI-05/07 z dnia 16.04.2007 r. przy inwestycji  
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 4/99). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Wykonanie schodów 
wejściowych oraz zagospodarowanie części terenu – roboty 
dodatkowe” oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy na roboty 
dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/07  
z dnia 16.04.2007 r. przy inwestycji 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 z firmą Pluta Sp. J. z Dolic za kwotę 
31 497,43 zł brutto.  
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6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki oraz wybór 
wykonawcy na zadanie pn.: „Wymiana okna – roboty dodatkowe” 
oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe do umowy 
podstawowej na roboty budowlane RI-13/08 z dnia 30.07.2008 r. 
przy inwestycji pn.: „Termomodernizacja jednostki powiatowej 
ZSP Nr 2 w Chojnie –etap I ocieplenie przegród zewnętrznych  
w budynku internatu (druk nr 5/99). 

 
 Wniosek jednogłośnie został zdjęty z porządku obrad. 

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

pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę 
inwestycji polegającej na remoncie pomieszczeń I piętra internatu 
ZSP w Chojnie z przeznaczeniem na pomieszczenia dla grupy 
usamodzielnienia dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie i na mieszkania chronione 
dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastępczych (druk nr 6/99). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na remoncie 
pomieszczeń I piętra internatu ZSP w Chojnie z przeznaczeniem na pomieszczenia dla grupy 
usamodzielnienia dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie  
i na mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i rodzin zastępczych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji 
polegającej na remoncie pomieszczeń I piętra internatu ZSP w Chojnie 
z przeznaczeniem na pomieszczenia dla grupy usamodzielnienia dla 
wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Chojnie i na mieszkania chronione dla usamodzielnionych 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin 
zastępczych. 
 
8. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania Powiatu 
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Gryfińskiego w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę 
inwestycji pn.„Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsko Zdroju” (druk nr 7/99). 

 
 Wniosek jednogłośnie został zdjęty z porządku obrad. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
 
 
9. 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 …………………………….. 


