
 1

Protokół nr 192/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 09 czerwca 2010 r. w godz. od 800 do 955 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 uzupełniony o następujące punkty: 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa  
do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich 
czynności związanych z realizacją projektu nr 2010-1-PL1-LEO01-10218  
pn. „StaŜe hotelarzy” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci 
(druk nr 3a/192), 
-WyraŜenie zgody na podpisanie porozumienia w/s zasad  
i warunków dokonania napraw drogi powiatowej Nr 1377Z Piaseczno – Tetyń 
(druk nr 6a/192), 
- Przedstawienie informacji dot. moŜliwości aplikowania do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o środki  
na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych (druk nr 9a/192). 

3. Protokół Nr 191/III/2010 z 27 maja 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Członkowie Zarządu -  

Maciej Racinowski oraz Marek Hipsz. 
 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem 
Gryfi ńskim a Stowarzyszeniem  „Dom z Sercem” w/s udzielenia 
przez Powiat dotacji celowej Stowarzyszeniu w wysokości 12 000 zł 
na częściowe pokrycie kosztów opracowania wniosku i wykonanie 
studium wykonalności w celu uzyskania dofinansowania w ramach 
RPO WZ (druk nr 1/192). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  - Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na udzielenie Stowarzyszeniu „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju 
dotacji celowej w wysokości 12 000 zł na częściowe pokrycie kosztów 
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opracowania wniosku i wykonanie studium wykonalności  
w celu uzyskania dofinansowania w ramach RPO WZ (priorytecie 5, 
działaniu 5.5, poddziałanie 5.2.2 – Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego) z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju i podpisał w tym 
zakresie porozumienie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  - Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wsparcia finansowego zawodów strzeleckich  
z karabinka pneumatycznego organizowanych przez Koło LOK 
„Dzik” w Moryniu (druk nr 2/192).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – ElŜbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogło śnie wyraził zgodę  
na przekazanie Kołu LOK „Dzik” w Moryniu kwoty 400 zł brutto  
na wsparcie zawodów strzeleckich z karabinka pneumatycznego,  
z przeznaczeniem na zakup pucharu Starosty Gryfińskiego  
oraz poczęstunku dla uczestników zawodów. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wsparcia rzeczowego XVI Ogólnopolskiego 
Maratonu Trzeźwości (druk nr 3/192). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę  
na udzielenie Gryfińskiemu Stowarzyszeniu Abstynenta „Feniks” 
pomocy w zorganizowaniu XVI Ogólnopolskiego Maratonu 
Trzeźwości w postaci ufundowania 5 pucharów do kwoty 180 zł brutto 
dla uczestników konkursów plastycznych i sportowych oraz 
przekazania materiałów promocyjnych Powiatu: długopisów, 
ołówków, notesów, opasek i zawieszek odblaskowych. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich 
oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 
projektu nr 2010-1-PL1-LEO01-10218 pn. „StaŜe hotelarzy” 
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realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci (druk  
nr 3a/192) 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień 
partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych  
z realizacją projektu nr 2010-1-PL1-LEO01-10218 pn. „StaŜe 
hotelarzy” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich 
czynności związanych z realizacją projektu nr 2010-1-PL1-LEO01-10218 pn. „StaŜe hotelarzy” 
realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci? 

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 774/2010 w sprawie 

udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień 
partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych  
z realizacją projektu nr 2010-1-PL1-LEO01-10218 pn. „StaŜe 
hotelarzy” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 4/192). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego  
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego? 

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 775/2010 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – ElŜbieta Lorenowicz-Bień. 
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 10/192). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie wyraził jednogłośnie zgodę  
na zmianę harmonogramu wydatków budŜetowych jednostki  
na 2010r., polegającą na zmniejszeniu transzy w kwietniu o kwotę 
92 348,87 zł i zwiększeniu o tę kwotę transzy w czerwcu. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

dot. sfinansowania z rezerwy celowej uzupełnienia stanu  
w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym (druk nr 11/192). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie rezerwy celowej  
o kwotę 8 845 zł  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe przy 
jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa 
Powiatowego w tym samym dziale, rozdziale  i § 4210 – Zakup 
materiałów i wyposaŜenia z przeznaczeniem na uzupełnienie stanu 
magazynu przeciwpowodziowego o zakup 10 000 worków  
wraz ze ściągaczami oraz 5 rolek folii PE, w związku z wydaniem  
dla gmin: 

• Chojna – 3 000 worków ze sznurkami, 8 rolek geowłókniny,  
   5 rolek folii budowlanej; 

• Mieszkowice – 2 000 worków ze sznurkami, w celu wzmocnienia 
wałów przeciwpowodziowych. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 12/192). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały 
Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2010 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2010 rok? 

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 776/2010 w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 13/192). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały 
Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2010 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2010 rok? 

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 777/2010 w sprawie zmiany 

budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego poprzez wprowadzenie ruchu okręŜnego  
na skrzyŜowaniu oraz odtworzenie chodnika i zjazdów połoŜonych  
w ciągu drogi powiatowej nr 1363Z Steklno-Widuchowa  
w miejscowości Marwice” (druk nr 5/192).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego poprzez wprowadzenie ruchu okręŜnego  
na skrzyŜowaniu oraz odtworzenie chodnika i zjazdów połoŜonych  
w ciągu drogi powiatowej nr 1363Z Steklno-Widuchowa  
w miejscowości Marwice” wybieraj ąc ofertę    firmy FBR  
„BRUKPOL-2” Andrzej Szyłow z śabnicy z oferowaną    ceną        
w wysokości 103 379,30 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem sprawy: ZD.MI.3432-12/10. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gruntowej – 
dojazd do pól miejscowości śelechowo, gm. Widuchowa o długości 
odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysu”(druk nr 6/192). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami  Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 
gruntowej – dojazd do pól miejscowości śelechowo, gm. Widuchowa  
o długości odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni przy uŜyciu emulsji asfaltowej  
i grysu” wybieraj ąc ofertę    firmy EMULEX Kalinowski Spółka z o.o.  
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ze Stargardu Szczecińskiego z oferowaną    ceną    w wysokości  
467 949,30 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod numerem sprawy: ZD.MI.3432-10/10 
 
12.  WyraŜenie zgody na podpisanie porozumienia w/s zasad  

i warunków dokonania napraw drogi powiatowej Nr 1377Z 
Piaseczno – Tetyń (druk nr 6a/192) 

 
Zarząd po zapoznaniu się z projektem porozumienia w sprawie 

zasad i warunków dokonania napraw drogi powiatowej Nr 1377Z 
Piaseczno – Tetyń jednogłośnie wyraził zgodę na jego zawarcie z firmą 
BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, która do dnia 30 czerwca 
2010 r. na własny koszt wykona naprawę w/w drogi powiatowej, która 
została uszkodzona w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego  
pn. „Budowa Drogi Ekspresowej S-3 Szczecin – Gorzów Wlkp., 
odcinek II węzeł Pyrzyce (bez węzła) – węzeł Myślibórz”.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
13. Wniosek 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 pn. „Wymiana 
zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji 
ciepłej wody uŜytkowej i zimnej wody w Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach” (druk nr 7/192). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła 

 Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych –  
Agnieszka Madejak-Saków wraz ze swoim  Zastępcą – Andrzejem Krzemińskim. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość    szacunkową    oraz Specyfikację    Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wymiana zewnętrznych sieci 
centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody uŜytkowej i zimnej 
wody w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”. 
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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. „Wymiana zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej 
wody uŜytkowej i zimnej wody w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”? 

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę    Nr 778/2010 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana zewnętrznych 
sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody uŜytkowej  
i zimnej wody w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod numerem sprawy: RI.SD.3431 -03/10. 
 
14. Wniosek 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 pn. „Remont 
korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” (dr uk 
nr 8/192). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, zmienioną wartość szacunkową, Specyfikację    
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Remont korytarza 
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie”. Jednocześnie zobowiązał 
Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie do zabezpieczenia na w/w inwestycję 
kwotę do wysokości środków zaplanowanych w budŜecie jednostki. 
   
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 korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie”? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę    Nr 779/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont korytarza  
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod numerem sprawy: RI.SD.3431 -04/10. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu  
w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja  
VI na lata 2009 - 2014 (druk nr 9/192). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu -  

Jan Podleśny. 
 

Zarząd omówił i wprowadził poprawkę do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 
Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s uchwalenia zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja  
VI na lata 2009 – 2014 wraz z poprawką? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s uchwalenia zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014 i skierował pod obrady na XLII sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
16. Przedstawienie informacji dot. moŜliwości aplikowania 

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o środki na dofinansowanie inwestycji 
termomodernizacyjnych (druk nr 9a/192) 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. moŜliwości aplikowania  
o środki zewnętrzne na dofinansowanie planowanych i zrealizowanych 
inwestycji termomodernizacyjnych w ramach II edycji konkursu  
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pt. „System Zielonych Inwestycji” organizowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
po wcześniejszym uzupełnieniu dokumentacji budowlanych  
o wykonanie i uaktualnienie audytów energetycznych dla obiektów 
spełniających podstawowe wymogi programów lub konkursów 
ogłaszanych przez NFOŚ i GW bądź RPO WZ. 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału do złoŜenia na kolejne 
posiedzenie Zarządu Powiatu wniosku w przedmiotowej sprawie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków  

wraz ze swoim Zastępcą – Andrzejem Krzemińskim. 
 
17.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

- brak; 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej 
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 192/III/2010. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz ____________________     
 

 
 

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 …………………………….. 


