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Protokół nr 200/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 04 sierpnia 2010 r. w godz. od 1000 do 1200 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 następujący punkt: 
- Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego na prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą  
w Gryfinie (druk nr 11a/200), 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -
zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 199/III/2010 z 29 lipca 2010 r. został przyjęty większością głosów  
(4 – za, 1 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s umowy 

najmu i dostawy wody do Starostwa Powiatowego w Gryfinie przez 
firm ę Eden Springs Sp. z o.o. (druk nr 1/200). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarz ąd po dyskusji jednogłośnie wyraził zgodę  
na wybór dostawcy, podpisanie umowy najmu i dostawy wody  
do Starostwa Powiatowego w Gryfinie przez firmę Eden Springs  
Sp. z o.o. wraz z następującymi zmianami w umowie: 
- wykreślić w paragrafie 4, ust. 1 wyraŜenie „cenę jednostką za wodę 
0,5l na kwotę 0,89 zł netto oraz wodę 1,5l na kwotę 1,19 zł netto.”, 
- wykreślić w paragrafie 7, ust. 2, pkt a) w brzmieniu Spółka ma prawo 
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 
„ Powzięcia informacji prze Spółkę o niewyraŜeniu zgody Klienta na 
zmianę cen”, i tym samym numeracja punktów ulegnie zmianie,  
od a) do f). 

Zarząd zobowiązał Naczelnika do przygotowania informacji  
o ilości spoŜytej wody butelkowej 0,5 l za 2009 r. i dotychczasowych 
zamówień na 2010 r. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s przedłuŜenia umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord 
Partner Sp. z o.o. w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 2/200). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji, jednogło śnie wyraził zgodę  
na podpisanie Aneksu Nr 1 do Umowy Serwisu Brokerskiego 
przedłuŜającego usługi do 05 sierpnia 2011 r. z firmą Nord Partner  
Sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonywanie przez zleceniobiorcę 
obsługi brokerskiej w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu 
Gryfi ńskiego. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika do zebrania informacji  
przygotowującej zakres ubezpieczenia na kolejne lata uwzględniając 
potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu i komórek Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez 
zwiększenie środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia  
o kwotę 15.000,00 zł (druk nr 3/200). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji, Zarz ąd wyraził zgodę na zwiększenie planu w dziale 750  
- Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego, § 4380 - Zakup usług obejmujących 
tłumaczenia, o kwotę 15.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu wydatków w dziale 758 - RóŜne rozliczenia, rozdziale 75818  
- Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy, o kwotę 15 000,00 zł. 
Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy do przygotowania 
projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. Zwiększenie 
środków na dodatkowe tłumaczenia na język niemiecki ma miejsce  
w związku z realizacją następujących projektów pn.: 
- „Nauka bez granic”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – 
Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze 
Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo 
Zachodniopomorskie) 2007-2013, dot. polsko-niemieckiej współpracy 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych słuŜący rozszerzeniu 
współpracy transgranicznej, 
- „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygr anicznym 
Powiatu Uckermark i Powiatu Gryfińskiego jako wkład do 
zrównowaŜonego rozwoju Euroregionu Pomerania poprzez 
przebudowę odcinków dróg powiatowych: Hohenselchow i Szczecin- 
Binowo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 -
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„Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca 
transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ 
Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska 2007-2013; 
- „Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania 
zanieczyszczeń o duŜej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków 
innych wydarzeń na obszarze przygranicznym”, realizowanego  
w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca 
Terytorialna - Współpraca Transgraniczna” Krajów Me klemburgia 
Pomorze Przednie/Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska 
(Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013; 
- „Wspieranie polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych i sieci 
współpracy gospodarczej w Powiatach Gryfińskim i Uckermark”  
w ramach projektu INERREG IVA. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s 

wyraŜenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych wymienionych we wniosku Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu (druk nr 4/200). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 
ruchomych składników majątkowych wymienionych we wniosku 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 

Jednocześnie zobowiązał Dyrektora do przedstawienia 
dokumentu świadczącego o dokonaniu prawidłowej utylizacji zuŜytych 
urządzeń, zgodnej z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska. 

Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu i Dyrektora PCPR  
w Gryfinie do rozpoznania bądź dokonania odpowiedniej regulacji 
prawnej w sprawie własności ruchomych składników majątkowych 
nabywanych w ramach prowadzonej działalności przez 
stowarzyszenia, w kontekście kończących się umów. 
 
5. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej 
obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się  
o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego 
„Kwalifikacje drog ą do sukcesu” w ramach działania 6.1.3. 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 5/200). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek 
pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
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do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się  
o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego „Kwalifikacje 
drogą do sukcesu” w ramach działania 6.1.3. Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem 
się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach 
działania 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

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

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 815/2010 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej 
obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się  
o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego „Kwalifikacje 
drogą do sukcesu” w ramach działania 6.1.3. Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (pełnomocnictwo nr OR.P.0114-34/10), wraz  
z poprawioną numeracją paragrafów.  

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji 

Agnieszka Turek. 
 

6. Wniosek Głównego Specjalisty ds. kontroli w/s przyjęcia protokołu 
z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Zarządzania Drogami 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz skierowanie wystąpienia 
pokontrolnego do Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
(druk nr 6/200). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista  

ds. kontroli Edyta Szturo. 
 

Posiedzenie opuścił Członek Zarządu Maciej Racinowski. 
  

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. kontroli, jednogłośnie przyjął protokół z kontroli przeprowadzonej 
w Wydziale Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
z dnia 06 lipca 2010 r. (sygnatura K.ES.0913-2/10) oraz skierował 
wystąpienie pokontrolne do Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami. 
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Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista ds. kontroli Edyta Szturo. 
 

Na posiedzenie przyszedł Członek Zarządu Maciej Racinowski. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wsparcia turnieju piłki no Ŝnej w Swobnicy (druk nr 
7/200).  

 
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 dot. wsparcia  turnieju piłki 
noŜnej w Swobnicy, jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie  
materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla 
uczestników (długopisy, ołówki, notesy, smycze, opaski i zawieszki 
odblaskowe, torby ekologiczne, widokówki). 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji umowy oraz podejmowania 
wszelkich czynności związanych z realizacją projektu nr 2010-1-
HU1-COM07-00113 pn. „Woda-Aqua-Viz-Everywhere” 
realizowanego w ramach programu Comenius – Partnerskie 
Projekty Szkół. (druk nr 8/200). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji umowy oraz 
podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu 
nr 2010-1-HU1-COM07-00113 pn. „Woda-Aqua-Viz-Everywhere” 
realizowanego w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty 
Szkół. 

 
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 zawarcia i realizacji umowy oraz podejmowania wszelkich czynności związanych  
z realizacją projektu nr 2010-1-HU1-COM07-00113 pn. „Woda-Aqua-Viz-Everywhere” realizowanego  
w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 

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

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 816/2010 w sprawie 

udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji umowy oraz 
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podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu 
nr 2010-1-HU1-COM07-00113 pn. „Woda-Aqua-Viz-Everywhere” 
realizowanego w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty 
Szkół (pełnomocnictwo nr OR.P.0114-35/10).  

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika do przygotowania 
dodatkowej informacji dot. ilości uczestników, partnerów, celu  
i sposobu realizacji w/w projektu. 

 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za 
promocję powiatu” (druk nr 9/200). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Nagroda Starosty 
Gryfi ńskiego za promocję powiatu”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 
powiatu"? 

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

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 817/2010 w sprawie 

przyj ęcia Regulaminu Konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego  
za promocję powiatu” wraz z proponowanymi poprawkami. 
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – ElŜbieta Lorenowicz-Bień. 
 
10. Podjęcie 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 
(druk nr 10/200). 

 
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, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 818/2010 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. 
 
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. przyj ęcia protokołu z prac Komisji Konkursowej 
otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym w 2010 r., 
- Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia wyników Konkursu na realizację zadań Powiatu 
Gryfi ńskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2010 r. (druk nr 11/200). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, przyjął protokół z prac 
Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym w 2010 r. oraz omówił projekt 
uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
wyników Konkursu na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2010 r. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym w 2010 r., w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 819/2010 w sprawie 

zatwierdzenia wyników Konkursu na realizację zadań Powiatu 
Gryfi ńskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2010 r. 
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12. Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego na 
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Gryfinie (druk nr 
11a/200), 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy na 

realizację zadania publicznego na prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
z siedzibą w Gryfinie. 
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie - Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
13. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, 
wynajmowania i wydzierŜawiania nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/200). 

  
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, 
wynajmowania i wydzierŜawiania nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, wynajmowania  
i wydzierŜawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego? 

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

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 820/2010 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, wynajmowania  
i wydzierŜawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego wraz z proponowanymi zmianami. 
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisanie umowy na: 
„Wymian ę wykładziny w pokojach biurowych II pi ętra w budynku 
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Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada 16 D”. 
(druk nr 13/200). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-Saków. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia 
oferty na: „W ymianę wykładziny w pokojach biurowych II pi ętra  
w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada 
16 D”, jednogłośnie dokonał wyboru oferty i podpisał umowę na 
wykonanie zadania za kwotę 34 687,00 zł brutto przez Studio DS. 
Andrzeja Dutka. Środki na zadanie pochodzić będą z przesunięcia 
środków z planu wydatków z działu 852 – Opieka społeczna, rozdziału 
85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (wskazanego przez 
Wydział RI) do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75020 
– Starostwa Powiatowe, w drodze uchwały Rady Powiatu.  
 
15. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

Po zapoznaniu się z Informacją Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. decyzji Burmistrza Gminy Chojna (B.PI.JW.7635-
61/2010) z dn. 27 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 29 drzew 
przy inwestycji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd 
upowaŜnił Naczelnika do wystąpienia z wnioskiem do Burmistrza Gminy Chojna  
o zmianę decyzji w punktach dot. terminów usunięcia drzew (30.03.2014 r.)  
i dokonania nowych nasadzeń (30.11.2014 r.). 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej 
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 200/III/2010. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ____________________     
 

 
 

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 …………………………….. 


