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Protokół nr 7/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 13 stycznia 2011 r. w godz. od 800 do 1000  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 bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 6/IV/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. został przyjęty większością 
 głosów (4 – za, 1 – wstrzymujący się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa pieluchomajtek dla 
mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia” (druk nr 1/7).  

 
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 zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa pieluchomajtek 
dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia” wybierając ofertę firmy Toru ńskie 
Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. 
ze Szczecina  z oferowaną ceną w wysokości 60 558,95 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-21/10. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenie zgody na podpisanie aneksu do umowy 
nr RI 33/2010  z dnia 15.11.2010 r. na zadanie: pn.: „Dostawa, 
montaŜ, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego do 
zasilania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie” (druk  
nr 2/7).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
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zgodę na podpisanie aneksu do umowy nr RI 33/2010  z dnia 
15.11.2010 r. zawartej z firmą AGREGATY PEX-POOL PLUS 
z Dębicy na zadanie: pn.: „Dostawa, montaŜ, podłączenie  
i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania Szpitala 
Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie”, w którym wyraŜa się zgodę na 
płatność częściową w wysokości 85% wartości realizacji zadania za 
prace wykonane w 2010 r. oraz wydłuŜa się termin wykonania całości 
zadania do 30 marca 2011 r. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-21/10. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

treści ogłoszenia dotyczącego konkursu o nadanie Certyfikatu 
obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym (druk nr 3/7).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia treści 
ogłoszenia dotyczącego konkursu o nadanie Certyfikatu obiektu 
przyjaznego osobom niepełnosprawnym. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia dotyczącego konkursu o nadanie Certyfikatu 
obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 18/2011 w sprawie 
zatwierdzenia treści ogłoszenia dotyczącego konkursu o nadanie 
Certyfikatu obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym. 

  
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino (druk nr 4/7).   
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd jednogłośnie ustalił wysokości cen wywoławczych w IV 

przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w IV przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 19/2011 w sprawie ustalenia 
wysokości cen wywoławczych w IV przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, połoŜonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyraŜenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Cedynia  
w/s wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej  
Nr 1386Z w m. Piasek, Gmina Cedynia (druk nr 5/7). 

 
 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 umowy  
z Gminą Cedynia w sprawie realizacji drugiego etapu budowy 
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna-Bielinek  
w m. Piasek, Gmina Cedynia. Powiat przekaŜe na ten cel środki 
finansowe w wysokości do 105 000,00 zł stanowiące 50% wartości 
realizacji inwestycji. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyraŜenia zgody na podpisanie z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie  umowy na utrzymanie 
czystości ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 6/7).  
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie  na 
utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino  
w okresie od 11.01.2011 do 10.01.2012 r. za kwotę 55 200,00 zł brutto. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na 
„Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna 
w latach 2009-2011” oraz podpisanie umowy w tym zakresie (druk 
nr 7/7).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
na roboty uzupełniające w zakresie „Utrzymanie czystości ulic 
powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2009-2011” firmie 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z Chojny do kwoty 
42 315 zł brutto oraz podpisał umowę w tym zakresie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego 
do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (druk nr 8/7).  
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu 
Gryfi ńskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia 
Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku (druk nr 9/7).  
 
Zarząd po omówieniu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku zaproponował kandydaturę Radnego Romana Rataja.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
10. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 7/IV/2011. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ________________________________   
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


