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Protokół nr 12/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 lutego 2011 r. w godz. od 800 do 1130  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 11/IV/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino z wnioskiem dotyczącym miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie  
ul. Łużyckiej (druk nr 1/12). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego oraz po wprowadzeniu 
poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wystąpienie do 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 
ul. Łużyckiej. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu 
nieruchomości zajmowanej przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie, położonej przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność 
Gminy Gryfino (druk nr 2/12).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na wystąpienie do Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu 
nieruchomości zajmowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, 
położonej przy ul. Łużyckiej 55 na okres 2 lat, stanowiącej własność 
Gminy Gryfino. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s przyj ęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na 
prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, za okres 
od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. (druk nr 3/12). 

 
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  finansowym 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania 
polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży,  
za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. i przyjął je bez uwag. 

 
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 liczby 

oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas 
pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2011/2012 (druk nr 4/12). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby 

oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas 
pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński w roku szkolnym 2011/2012. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia liczby oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas 
pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 
2011/2012 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 34/2011 w sprawie 
ustalenia liczby oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych 



 3

do klas pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2011/2012. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 5/12). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały i ustalił wysokość dodatku  

motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 35/2011 w sprawie 
przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do wyst ąpienia z pismem 
zobowiązującym dyrektorów do przedstawienia planów rozwojowych 
prowadzonych placówek. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach w/s wsparcia finansowego 
uroczystości obchodów 50-lecia szkoły  (druk nr 6/12). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie postanowił przyznać 
dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł oraz przekazać materiały 
promocyjne powiatu dla Dyrektora Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach, z przeznaczeniem na 
organizację uroczystości obchodów 50-lecia szkoły. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
7. Wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na określenie 
zasad współpracy przy realizacji założeń inicjatywy Jessica  
i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Zachodniopomorskiego Działania 5.5.2 „Rewitalizacja – Inicjatywa 
JESSICA” (druk nr 7/12).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków  
oraz Zastępca Naczelnika Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 
na określenie zasad współpracy przy realizacji założeń inicjatywy 
Jessica i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego Działania 5.5.2 „Rewitalizacja – Inicjatywa 
JESSICA”. W ramach umowy KARR będzie mogła objąć Powiat 
Gryfi ński programem szkoleniowo – doradczym w zakresie 
przygotowywania wniosków o wsparcie projektów rewitalizacyjnych  
w ramach Inicjatywy JESSICA. JESSICA jest pilotażem w poszukaniu 
przez unię nowych i efektywniejszych dróg dla dystrybucji unijnych 
środków. Zamiast bezzwrotnej dotacji, można w ramach tego 
programu otrzymać pożyczkę lub poręczenie dla kredytu bankowego.  
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie” 
(druk nr 8/12).  

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie” wybierając ofertę 
Wykonawcy F.H.U. GEKO z Pyrzyc z oferowaną ceną w wysokości  
842 151,17 zł brutto. 
 

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

oraz Zastępca Naczelnika Andrzej Krzemiński. 
 

9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 9/12).  
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przesunięcie kwoty 6 000,00 zł pomiędzy paragrafami  
w obrębie planu finansowego wydatków jednostki.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział  „EK” do wyst ąpienia do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o dofinansowanie 
remontu ze środków rezerwy oświatowej. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 10/12). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, w sprawie zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. z przeznaczeniem na 
remonty, Zarząd jednogłośnie skierował go do zaopiniowania przez 
Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych. 

Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora szkoły do wystąpienia do 
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Szczecinie z prośbą o kolejne przedłużenie terminu 
wykonania nakazów, jednocześnie przedstawiając wykaz remontów 
już wykonanych.  

Zarząd zobowiązał Wydział  „EK” do wyst ąpienia do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej z wnioskiem o dofinansowanie remontu ze 
środków rezerwy oświatowej. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 11/12). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu wydatków jednostki o kwotę 3 735,76 zł. Powyższa zmiana 
zostanie przedstawiona Radzie do akceptacji na najbliższej sesji.  
Do tego czasu jednostka może dokonać przesunięcia środków 
wewnątrz planu. Jednocześnie Zarząd przypomina o obowiązku 
przedkładania do akceptacji wniosków na etapie aplikowania o środki 
unijne. 
 
12. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w/s wsparcia 

finansowego na zakup materiałów pędnych do radiowozów i łodzi  
w celu zabezpieczenia letniego sezonu wypoczynkowego w Powiecie 
Gryfi ńskim (druk nr 12/12). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
Komendy Policji kwotą 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
materiałów pędnych do radiowozów i łodzi w celu zabezpieczenia 
letniego sezonu wypoczynkowego w Powiecie Gryfińskim. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu 

realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok 
(druk nr 13/12). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie harmonogramu 

realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 36/2011 w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2011 rok. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wycinki 51 drzew rosnących w pasach drogowych 
dróg powiatowych na terenie Gminy Gryfino i Widuchowa, zgodnie 
z wydanymi decyzjami (druk nr 14/12).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Zakład 
Usług Leśnych, Drogowych i Melioracyjnych z Chojny wykonania 
wycinki 51 drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 
na terenie Gminy Gryfino i Widuchowa, zgodnie z wydanymi 
decyzjami, za kwotę 28 080,00 zł brutto. 

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w pasie 
drogowym dróg powiatowych Nr 1352Z Szczecin – Kołowo - 
Śmierdnica oraz Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec (druk nr 15/12).  
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie postanowił, że wniosek w sprawie wyrażenia zgody na 
zlecenie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w pasie drogowym dróg 
powiatowych Nr 1352Z Szczecin – Kołowo - Śmierdnica oraz Nr 1350Z 
Szczecin-Żelisławiec rozpatrzy w późniejszym terminie, po jego 
uzupełnieniu. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Cedynia 
w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie 
miasta Cedynia (druk nr 16/12).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia z Gminą 
Cedynia w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Cedynia w okresie od 1 stycznia 2011 r. 
do dnia 31 marca 2012 r. za kwotę 37 500,00 zł. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Banie 
w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie 
miejscowości Banie (druk nr 17/12).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia z Gminą 
Banie w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miejscowości Banie w okresie od  
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. za kwotę 8 750,00 zł. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Moryń 
w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie 
miasta Moryń (druk nr 18/12).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia z Gminą 
Moryń w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Moryń w okresie od 1 stycznia 2011 r. 
do dnia 31 marca 2012 r. za kwotę 57 500,00 zł. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą 
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Mieszkowice w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na 
terenie miasta Mieszkowice (druk nr 19/12).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia z Gminą 
Mieszkowice w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Mieszkowice w okresie od 1 stycznia 
2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. za kwotę 51 250,00 zł. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego w roku 2011/2012, z podziałem na 2 zadania: 
zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń  
i Trzcińsko-Zdrój” (druk nr 20/12).  
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na 
terenie powiatu gryfińskiego w roku 2011/2012, z podziałem na 2 
zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa, zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, 
Moryń i Trzcińsko-Zdrój” wybieraj ąc: 

- na zadanie I ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane 
ISOBAU Polska ze Szczecina za kwotę  198 815,70 zł brutto, 

- na zadanie II ofertę Wykonawcy Usługi Warsztatowe z Dolska za 
kwotę 173 040,60 zł brutto.  
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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.: „Utrzymanie 
czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna  
w latach 2011 - 2013” (druk nr 21/12).   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
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Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna  
w latach 2011 - 2013”. 

 
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.:  „Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 
2011 - 2013” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 37/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Utrzymanie czystości ulic 
powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2011 - 2013”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.04.2011.MI. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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.: „Koszenie traw 
w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego w latach 2011 – 2013 z podziałem na 
4 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, 
zadanie II – gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – 
gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV – gminy: 
Cedynia, Mieszkowice i Moryń” (druk nr 22/12).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na 
terenie powiatu gryfińskiego w latach 2011 – 2013 z podziałem na 4 
zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II – 
gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko 
Zdrój, zadanie IV – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. 

 
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.: „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego w latach 2011 – 2013 z podziałem na 4 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare 
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Czarnowo, zadanie II – gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, 
zadanie IV – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 38/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Koszenie traw w pasie 
drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfi ńskiego 
w latach 2011 – 2013 z podziałem na 4 zadania: zadanie I – gminy: 
Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II – gminy: Banie i Widuchowa, 
zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV – gminy: 
Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.03.2011.MI. 
 

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

 
23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 12/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 …………………………….. 


