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Protokół nr 172/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 stycznia 2010 r. w godz. od 800 do 920 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 – Starosta Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został zmieniony, dodano druk: 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty  
 dot.  wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSM w Gryfinie  
 o dofinansowanie obozu zimowego dla ministrantów i lektorów parafii (druk  
 nr 5/172). 

 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
 zał. nr 2).   

3. Protokół Nr 171/III/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyraŜenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy zawartej  
z Gminą Mieszkowice w/s współfinansowania inwestycji 
realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – przebudowa ulic powiatowych Odrzańskiej  
i Dworcowej w Mieszkowicach (druk nr 1/172). 

 
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 podpisanie aneksu do Umowy zawartej 
w dniu 20.08.2009 r. z Gminą Mieszkowice w sprawie 
współfinansowania inwestycji realizowanej w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Przebudowa ulic 
powiatowych Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach. W związku  
z zakończeniem i rozliczeniem w/w inwestycji zmniejsza się o kwotę 
23 986,72 zł brutto wysokość środków przekazywanych przez Gminę 
Mieszkowice w postaci celowej na ten cel. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI..2229-2/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
2. Wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia protestu w postępowaniu 
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prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Wykonanie projektu oraz robót budowlanych polegających  
na kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej  
w DPS Nowe Czarnowo” (druk nr 2/172).  

 
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 postanowił 
nie uwzględnić w całości protestu firmy AUTOMATIKA Usługi 
Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o. z Polic wniesionego w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie 
projektu oraz robót budowlanych, polegających na kompleksowej 
wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w DPS Nowe 
Czarnowo”. 
 
3. Wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zmiany sposobu realizacji zadania  
dot. utworzenia „Centrum spotkań” w budynku gospodarczym 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie oraz 
akceptacja planu układu pomieszczeń w projektowanym budynku 
(druk nr 3/172).  

 
  Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie 
odstąpił od  realizacji zadania dot. utworzenia „Centrum spotkań”  
w budynku gospodarczym Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, natomiast postanowił Ŝe  „Centrum 
spotkań” powinno powstać w budynku internatu bądź szkoły  
w zaleŜności od analizy dotychczasowego wykorzystania pomieszczeń 
w/w budynków i opracowanych dokumentacji technicznych.  
 
4. Wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. wykonania odrębnego przyłącza 
energetycznego do projektowanego „Centrum spotkań”  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie (druk 
nr 4/172).  

 
  W związku z decyzją podjętą do wniosku na druku nr 3/172 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wykonania 
odrębnego przyłącza energetycznego do projektowanego „Centrum 
spotkań” w budynku gospodarczym Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie.  
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Parafii Rzymskokatolickiej  pw. NSM  
w Gryfinie o dofinansowanie obozu zimowego dla ministrantów  
i lektorów parafii (druk nr 5/172).  

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd negatywnie rozpatrzył wniosek Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. NSM w Gryfinie o dofinansowanie obozu 
zimowego dla ministrantów i lektorów parafii ze względu na brak 
środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Jednocześnie Zarząd 
zaznaczył, Ŝe dofinansowanie tego typu zadania jest moŜliwe w drodze 
otwartego konkursu ofert. Otwarte konkursy ofert zostaną ogłoszone 
przez Zarząd Powiatu w Gryfinie po uchwaleniu budŜetu na rok 2010, 
nie później niŜ do dnia 30 kwietnia br. Informacja o ogłoszonych 
konkursach zamieszczona zostanie w Biuletynie  Informacji Publicznej 
Powiatu Gryfińskiego www.bip.gryfino.powiat.pl  oraz w prasie 
lokalnej.  
 
6. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami o realizacji zimowego utrzymania dróg 
powiatowych w sezonie 2009/2010. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa NZOZ Intermed Sp. z o.o. 
dot. zapłaty za usługi na podstawie porozumienia z dnia 
09.11.2006r. oraz z zawiadomieniem Sądu Rejonowego Szczecin-
Centrum iŜ w/w Spółka złoŜyła wniosek o zawezwanie do próby 
ugodowej w sprawie umowy trójstronnej z dnia 19 grudnia 2005r.   

3. Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XXXVIII sesji Rady. 
 
 
 
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 …………………………….. 


