
 1

Protokół nr 119/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 14 stycznia 2009 r. w godz. od 1230 do 1330 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 został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).  
3. Protokoły: Nr 117/III/2009 z 6 stycznia i 118/III/2009 z 8 stycznia 2009 r. 

zostały przyjęte jednogłośnie  (5 - za, 0 – wstrzymujących się, 0 - przeciw).  
 

 
1. Wniosek Komisji BudŜetowej z dn. 12 stycznia 2009 r. dot. zmiany 

zapisów w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
(druk nr 1/119).    

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami Komisji BudŜetowej  
z dnia 12 stycznia 2009 r. dot. zmiany zapisów w projekcie uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego jednogłośnie postanowił, zawnioskować  
w dniu dzisiejszym o zdjęcie w/w projekt uchwały z porządku obrad 
XXVI sesji Rady Powiatu. Zarząd zobowiązał Wydział Zarządzania 
Drogami do przeanalizowania wniosków komisji i przedstawienia 
ponownie pod obrady Zarządu zmienionego projektu uchwały Rady 
Powiatu w przedmiotowej sprawie. 
 Jednocześnie Zarząd jednogłośnie postanowił, Ŝe w dniu 
dzisiejszym na XXVI sesji przy omawianiu projektu uchwały Rady 
Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do 
stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
wiejskich zarekomenduje Radzie Powiatu Panią Magdalenę 
Pieczyńską podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki jako przedstawiciela reprezentującego Powiat Gryfiński  
w tymŜe Stowarzyszeniu.   
 
2. Wniosek Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. zajęcia 

stanowiska w/s uregulowania przez INTERMED Sp. z o.o.  
z Nowogardu płatności za wykonanie przez Powiat Gryfiński 
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modernizacji węzła ciepłowniczego znajdującego się w budynku 
Przychodni w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28, będącym 
własnością w/w Spółki (druk nr 2/119).   

 
 Na wniosek Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesłanie do INTERMED  
Sp. z o.o. z Nowogardu ostatecznego przedsądowego wezwania do 
zapłaty  płatności za wykonanie przez Powiat Gryfiński modernizacji 
węzła ciepłowniczego znajdującego się w budynku Przychodni  
w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28, będącym własnością w/w Spółki. 
W przypadku nie dokonania przez INTERMED Sp. z o.o.  
z Nowogardu wpłaty naleŜności w terminie określonym w wezwaniu 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na skierowanie na drogę sądową 
sprawy o bezpodstawne wzbogacenie się. 

W związku z powyŜszym Zarząd zobowiązał Wydział 
Organizacji i Informacji do przygotowania pełnomocnictwa dla Radcy 
Prawnego reprezentującego Powiat w przedmiotowej sprawie. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenie 

zgody na skierowanie do sądu  roszczenia  przeciwko 
Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Goleniów Sp. z o.o. w sprawie 
zapłaty kwoty 200 000,00 zł tytułem wadliwego wykonania remontu 
ulicy Pomorskiej w Gryfinie (druk nr 3/119). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przesłanie do Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych Goleniów Sp. z o.o. ostatecznego przedsądowego wezwania 
do zapłaty kwoty 200 000,00 zł tytułem wadliwego wykonania remontu 
ulicy Pomorskiej w Gryfinie. W przypadku nie uregulowania  
w/w naleŜności w terminie określonym w wezwaniu Zarząd 
jednogłośnie  wyraził zgodę na skierowanie do sądu  roszczenia  
przeciwko Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Goleniów Sp. z o.o.  
 W związku z powyŜszym Zarząd zobowiązał Wydział 
Organizacji i Informacji do przygotowania pełnomocnictwa dla Radcy 
Prawnego reprezentującego Powiat w przedmiotowej sprawie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
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4. Sprawy róŜne, 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  …………………………….. 


