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Protokół nr 125/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 05 marca w godz. od 900 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 – Wicestarosta Jerzy 
Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Protokoły: Nr 123/III/2009 z 19 lutego 2009 r., Nr 124/III/2009 z dnia 24 lutego 
zostały przyjęte jednogłośnie (3 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 
2008 w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w likwidacji w Gryfinie (druk nr 1/125).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor - 

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

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2008 w  Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w likwidacji w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2008  
w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji  
w Gryfinie. 
 
2. Informacja Likwidatora SPZOZ Zakład Piel ęgnacyjno-Opiekuńczy  

i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie zawierająca 
rozliczenie kosztów i przychodów Zakładu za styczeń 2009 r. (druk 
nr 2/125). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją  Likwidatora SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy zawierającą 
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rozliczenie kosztów i przychodów Zakładu za styczeń 2009 r. i przyj ął 
ją bez uwag. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor - Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z  wykonania planu finansowego w  Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za 2008 r. (druk  
nr 3/125). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z  wykonania planu finansowego w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za 2008 r.   
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z  wykonania planu finansowego w  Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za 2008 r. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 
2008 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie (druk nr 4/125).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji  – Andrzej Bandurowski. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2008 w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2008  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w likwidacji w Gryfinie. 
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 
2008 w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w likwidacji w Gryfinie (druk nr 5/125). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2008 w  Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w likwidacji w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2008  
w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w likwidacji w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji  – Andrzej Bandurowski. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za 2008 r. (druk nr 6/125). 

 

  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2008 r. 
wprowadził poprawki do jego załącznika.   
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady  Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 
2008 r. z wprowadzonymi poprawkami?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął  jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2008 r.  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji 
Stypendialnej w dniu 26 lutego 2009 r.  

 - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
 listy  stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
 szczególnie  uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
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 dla których organem  prowadzącym jest Powiat Gryfiński 
 (druk nr 7/125). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie zaakceptował protokół z posiedzenia 
Komisji Stypendialnej w dniu 26 lutego 2009 r.  
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia listy  stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla  szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010 
(druk nr 8/125). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas 
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 
2009/2010 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia liczby 
oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania organizacji eliminacji powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej "Młodzie Ŝ 
Zapobiega PoŜarom" (druk nr 9/125).  
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 1000,00 zł organizacji eliminacji powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej "Młodzie Ŝ Zapobiega 
PoŜarom". PowyŜsza kwota zostanie przesunięta z budŜetu Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki.   

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
10. 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. „Wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego na termomodernizację wraz  
z kolorystyką elewacji budynku internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 10/125). 

 
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. „Wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego na termomodernizację wraz  
z kolorystyką elewacji budynku internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Gryfinie” wybierając ofertę firmy Biuro 
Projektów i Nadzoru Budowlanego z Gryfina za kwotę w wysokości 
12 187,80 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-03/09. 
 
11. 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 na „Wykonanie wycen 
szacunkowych nieruchomości”  (druk nr 11/125). 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Wykonanie wycen 
szacunkowych nieruchomości”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na  „Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Wykonanie wycen szacunkowych 
nieruchomości”  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-4/09. 

 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s podpisania umowy  
z Przedsiębiorstwem WielobranŜowym AB z Gryfina  na zadanie 
pn. „Wykonanie chodnika z kostki betonowej, ułoŜenie 
krawęŜników oraz wykonanie i montaŜ bramy przesuwanej z furtką 
na terenie działki Internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 
12/125). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem WielobranŜowym AB  
z Gryfina  na wykonanie robót budowlanych tj. „Wykonanie chodnika 
z kostki betonowej, ułoŜenie krawęŜników oraz wykonanie  
i montaŜ bramy przesuwanej z furtką na terenie działki Internatu przy 
ZSP Nr 2 w Gryfinie” za kwotę w wysokości 17 800,00 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.3421-2/09. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s odwołania Adama Nycza z funkcji członka Komisji BudŜetowej 
(druk nr 13/125). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady  Powiatu w Gryfinie  
w sprawie odwołania Adama Nycza z funkcji członka Komisji BudŜetowej w związku ze złoŜoną przez 
Radego rezygnacją w dniu 19 lutego 2009 r.?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął  jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania Adama Nycza z funkcji członka 
Komisji Bud Ŝetowej w związku ze złoŜoną przez Radego rezygnacją  
w dniu 19 lutego 2009 r. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s interpelacji 
dotyczącej sprzedaŜy lokali mieszkalnych znajdujących się  
w budynku Internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 14 /125). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, w odpowiedzi na interpelację  
Nr 118/XXVII/2009, Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na 
sprzedaŜ lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Internatu 
ZSP Nr 2 w Gryfinie, poniewaŜ sprzedaŜ przedmiotowych lokali 
mieszkalnych wiązałaby się równieŜ ze sprzedaŜą udziału w całej 
nieruchomości, na terenie której usytuowany jest budynek Internatu, 
tj. w gruncie działki 236/2 i we wszystkich budynkach znajdujących się 
na jej terenie. SprzedaŜ nieruchomości lokalowych wraz z udziałami  
w gruncie spowoduje powstanie współwłasności, co niesie za sobą wiele 
ograniczeń w dysponowaniu nieruchomością z powodu praw  
i obowiązków przysługujących współwłaścicielom nieruchomości, 
wynikaj ących z przepisów Kodeksu cywilnego. Ponadto, Zarząd 
Powiatu jest zobowiązany do gospodarowania nieruchomościami  
w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, a tworzenie 
współwłasności jest dla Powiatu niekorzystne. 

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na wystąpienie do 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
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nieruchomości połoŜonej w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d, 
stanowiącej siedzibę Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk  
nr 15/125). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem  
o  sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla nieruchomości połoŜonej w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d, 
stanowiącej siedzibę Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia protokołu uniewaŜniającego postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości ulic 
powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2009-2012” (druk 
nr 16/125). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół uniewaŜniający postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Utrzymanie czystości ulic 
powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2009-2012”, poniewaŜ 
złoŜona oferta przewyŜszyła środki finansowe przeznaczone na ten cel. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-5/2009. 
 
17. 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. „Utrzymanie 
czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna  
w latach 2009 - 2011” (druk nr 17/125). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  Zarząd 
ponownie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna 
w latach 2009 - 2011”.   
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2009 - 2011”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 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. „Utrzymanie czystości ulic powiatowych 
na terenie miasta Chojna w latach 2009 - 2011”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-6/2009. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zlecenie utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie 
miasta Chojna w marcu 2009 r. (druk nr 18/125). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie w okresie od 01.03.2009 r.  
do 31.03.2009 r. firmie - Usługi Warsztatowe z Dolska wykonania prac 
związanych z utrzymaniem czystości na ulicach powiatowych na 
terenie miasta Chojna za kwotę 11 695,85 zł brutto.  
 
19. 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. „Remonty 
cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych 
w 2009 roku, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: 
Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II –  
gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń  
i Trzcińsko- Zdrój”  (druk nr 19/125). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn.: „Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych w 2009 roku, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - 
gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – 
gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko- Zdrój”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2009 roku, z podziałem  
na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: 
Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko- Zdrój” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 3 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. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją 
asfaltową dróg powiatowych w 2009 roku, z podziałem na 2 zadania: 
zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń  
i Trzcińsko- Zdrój”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-7/2009. 
 
20. 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 …………………………….. 


