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Protokół nr 202/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 19 sierpnia 2010 r. w godz. od 800 do 1115 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).    
3. Protokół Nr 201/III/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania za I półrocze 2010r. TPD  
w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu 
placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego  
o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży (druk nr 1/202). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Zarząd  zapoznał się ze sprawozdaniem za I półrocze 2010r. 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Szczecinie z wykonania zadania 
polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym i przyjął je bez uwag. 
 

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

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia samochodu 
ciężarowego LUBLIN, nr rej. ZGR J219 z OSP Jednostka 
Ratownictwa Wodnego Gryfiński Klub Płetwonurków „Raffer”  
w Gryfinie i Gminą Gryfino (druk nr 2/202).   

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie do 
dnia 7 sierpnia 2013r. umowy użyczenia samochodu ciężarowego 
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LUBLIN, nr rej. ZGR J219, służącego do wykonywania zadań 
związanych z ratownictwem wodnym,  i podpisał Aneks Nr 1 w tym 
zakresie z OSP Jednostką Ratownictwa Wodnego Gryfiński Klub 
Płetwonurków „Raffer” w Gryfinie i Gminą Gryfino.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji 
 i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego 
(druk nr 3/202).   

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub 
jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu 
uprawnionego. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gryfinie (druk nr 4/202).   

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska, 
Inspektor – Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko. 
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 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gryfinie (druk nr 5/202).   

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego  
w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu 
Gryfińskiego w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor – Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
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6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody 
na zorganizowanie II przetargu na dzierżawę nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 
688, położonej w obrębie Banie, na cele magazynowo-składowe 
(druk nr 6/202).   
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie II przetargu na 
dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej nr działki 688, położonej w obrębie Banie 2, na cele 
magazynowo-składowe, z zastosowaniem obowiązujących stawek 
czynszu. 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody 
na zmianę płatności zadłużenia stanowiącego ratę roczną za 2008r. 
z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego (druk nr 7/202).   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zmianę płatności zadłużenia stanowiącego ratę roczną za 2008r.  
z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego, z zaznaczeniem iż jest to ostatnia 
forma pomocy w spłacie należności z tytułu nabycia lokalu 
mieszkalnego. W przypadku nie wywiązania się z umowy Zarząd 
skorzysta z prawa egzekucji. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 5 miasta 
Gryfino, przy ul. Łużyckiej (druk nr 8/202).   

 
 Zarząd ustalił wysokość cen wywoławczych w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 5 miasta Gryfino,  
przy ul. Łużyckiej. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 5 miasta 
Gryfino, przy ul. Łużyckiej?  
 
Za –  3 osoby 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 826/2010 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 5 miasta Gryfino, przy  
ul. Łużyckiej. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
(druk nr 9/202).   

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 
 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika oraz 
zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna – Lisie Pole  
w miejscowości Nawodna - I ETAP” i wybór oferty (druk  
nr 10/202). 

 
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.: „Przebudowa chodnika oraz 
zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna – Lisie Pole  
w miejscowości Nawodna - I ETAP” wybierając ofertę firmy FBR 
„BRUKPOL-2” Andrzej Szyłow z Żabnicy za kwotę w wysokości 
206 034,48 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-20/10. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie trójstronnego porozumienia  
z Gminą Gryfino oraz PUK w Gryfinie  w/s wzajemnych rozliczeń 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 
2009/2010 (druk nr 11/202). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą 
Gryfino oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Gryfinie  w sprawie wzajemnych rozliczeń związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2009/2010.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na 
prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego  w branży 
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elektrycznej nad inwestycją pn.: „Remont korytarza  
w budynku szkoły ZSP Nr 2  w Gryfinie” (druk nr 12/202). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 
 
     Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  na 
udzielenie zamówienia na prowadzenie nadzoru autorskiego  
i inwestorskiego  w branży elektrycznej nad inwestycją pn.: „Remont 
korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2  w Gryfinie” firmie 
Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych” Ryszard Sznigir  
z Gryfina za kwotę w wysokości 3 050,00 zł brutto. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
wykonanie „Projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń 
parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul. 11 Listopada 16 d” (druk nr 13/202). 

 
     Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  na 
podpisanie umowy na wykonanie „Projektu sposobu użytkowania 
pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
przy ul. 11 Listopada 16 d, na potrzeby wydziałów Starostwa 
Powiatowego” z Pracownią Architektoniczną Piotr Fiuk ze Szczecina za 
kwotę w wysokości 18 300,00 zł brutto. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie boisk 
sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 
2012” w Gryfinie” i wybór oferty (druk nr 14/202). 

 
     Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, w związku z oczekiwaniem od 
Urzędu Miejskiego w Szczecinie na wydanie pozwolenia na budowę 
przy inwestycji pn.: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy 
kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012” w Gryfinie” Zarząd 
jednogłośnie postanowił zwrócić się do wszystkich oferentów  
o przedłużenie terminu związania z ofertą o 30 dni. 
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15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wymiana 
zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody 
użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach” i wybór oferty 
(druk nr 15/202). 

 
Na wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana zewnętrznych sieci 
centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach” wybierając ofertę firmy  
ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniowski ze Szczecina za kwotę  
w wysokości 352 580,00 zł brutto. 
 
16. 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.: „Sporządzanie  
i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” (druk  
nr 16/202). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie”. 

 
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.: „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 827/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzanie  
i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych  pod numerem  sprawy: RI.SD.3431-10/10. 
 
17. 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.: „Zakup wraz  
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji 
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186  
poz. 1322)” (druk nr 17/202). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Zakup wraz z sukcesywną 
dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)”. 

 
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.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie 
rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 828/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z sukcesywną 
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dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, pod 
numerem  sprawy: RI.SD.3431-11/10. 
 

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

 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 202/III/2010. 
 
 
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 …………………………….. 


