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Protokół nr 33/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 19 lipca 2011 r. w godz. od 800 do 1110 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 32/IV/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie 
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s: 

       - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 
 stanowiącej  własność Powiatu  Gryfińskiego, położonej w obrębie 
 Daleszewo, z  przeznaczeniem  na cele rolne; 
 - podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej numerem działki 335/1, położonej w obrębie Daleszewo, 
gmina Gryfino, z przeznaczeniem na cele rolne (druk nr 1/33). 

 
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, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na wszczęcie procedury związanej z wydzierżawieniem 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej 
w obrębie Daleszewo, z przeznaczeniem na cele rolne.  

 
Zarząd ustalił wysokość czynszu w wysokości 644,36 zł rocznie za 

dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej numerem działki 335/1, położonej w obrębie Daleszewo, 
gmina Gryfino, z przeznaczeniem na cele rolne i wprowadził poprawkę 
polegającą na dodaniu w §1 ust. 2 w brzmieniu: „Do czynszu 
ustalonego w ust. 1 doliczana będzie kwota w wysokości 50% 
ewentualnych dopłat uzyskiwanych z Agencji Modernizacji  
i Restrukturyzacji Rolnictwa”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem wraz z poprawkami uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości 
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stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 335/1, położonej w obrębie 
Daleszewo, gmina Gryfino, z przeznaczeniem na cele rolne?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 102/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 335/1, 
położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino, z przeznaczeniem na 
cele rolne. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy 
zawartej ze Stowarzyszeniem Amazonek „Ewa” w Gryfinie  
dot. realizacji zadania pn. „Działania w zakresie profilaktyki raka 
piersi” (druk nr 16/33). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor w Wydziale 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Sylwia Cieśla . 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
Nr 1 do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Amazonek „Ewa”  
w Gryfinie dot. realizacji zadania pn. „Działania w zakresie 
profilaktyki raka piersi”, w którym zmienia się kosztorys zadania 
poprzez dodanie pozycji: zakup 25 koszulek z napisem 
„Stowarzyszenia Amazonek Ewa w Gryfinie”. Nadzór nad realizacją 
w/w umowy powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne  
w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla ucznia klasy I Gimnazjum 
(druk nr 17/33). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 72/09/10 o potrzebie 
indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na nauczanie 
indywidualne ucznia klasy I Gimnazjum w wymiarze 10 godzin 
tygodniowo od dnia 01.09.2011 r. do końca  roku szkolnego 2011/2012. 
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Wykonanie powyższego zadania powierza się Wydziałowi „EK” oraz 
Dyrektorowi szkoły. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „FK”, 
aby po dokonaniu analizy planu finansowego szkoły w razie 
konieczności zwiększyć go z rezerwy celowej budżet powiatu na 2011 r.    

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor w Wydziale Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Sylwia Cieśla.   
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania umowy z Gminą Mieszkowice w/s udzielenia dotacji 
celowej na wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej  
Nr 1418Z Mieszkowice-Gozdowice (druk nr 2/33). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą 
Mieszkowice w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej na 
wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1418Z 
Mieszkowice-Gozdowice (wykonanie nakładki bitumicznej oraz 
remont chodnika). Powiat przekaże na ten cel środki finansowe do 
kwoty 170 000,00 zł, Gmina Mieszkowice do kwoty 130 000, 00 zł 
(100 000,00 zł – 2011 r., 30 000,00 zł – do 31.03.2012 r.). 
Wykonanie powyższego zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  
i Wydziałowi „FK”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Gminą Banie w/s wspólnego wykonania 
dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót drogowych 
w m. Górnowo (druk nr 3/33). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą  
Banie w sprawie wspólnego wykonania dokumentacji projektowej na 
potrzeby realizacji robót drogowych w m. Górnowo. Powiat przekaże 
na ten cel środki finansowe w wysokości 3 845,00 zł brutto. Wykonanie 
powyższej umowy i nadzór nad nią powierza się Wydziałowi „ZD”  
z zaznaczeniem, iż proponowane rozwiązania w zakresie 
przedmiotowej inwestycji wymagają akceptacji ze strony pracownika 
Wydziału „ZD”.  
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Gminą Moryń w/s wspólnego wykonania 
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robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy (druk 
nr 4/33). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą 
Moryń w sprawie wspólnego wykonania robót drogowych na drogach 
powiatowych na terenie gminy. W zakresie objętym umową wykonany 
zostanie remont chodnika na ul. Szerokiej w Moryniu oraz nakładka 
wraz z odwodnieniem w m. Przyjezierze. Powiat przekaże na ten cel 
środki finansowe w wysokości 67 300,00 zł brutto. Wykonanie 
powyższej umowy i nadzór nad nią powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

podpisania aneksu do porozumienia zawartego ze Sp. „BONITEX” 
w/s współfinansowania remontu nawierzchni drogi powiatowej  
Nr 1402Z na odcinku od skrzyżowania z drogą  
Nr 1409Z do wjazdu na kopalnię oraz odtworzenia poboczy na 
drodze powiatowej Nr 1409Z na odcinku od skrzyżowania z drogą 
Nr 1402Z do skrzyżowania z DK nr 31 (druk nr 5/33). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do 
porozumienia  zawartego w dniu 31 maja 2011 r. ze Sp. „BONITEX” 
ze Szczecina w sprawie współfinansowania remontu nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1402Z na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1409Z 
do wjazdu na kopalnię oraz odtworzenia poboczy na drodze 
powiatowej Nr 1409Z na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1402Z 
do skrzyżowania z DK nr 31, w którym wydłuża się termin realizacji 
zadania do dnia 31 sierpnia 2011 r. Nadzór nad realizacją  
w/w porozumienia powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-
Usługowym GAZOPOL Sp. z oo. z Koszalina na odtworzenie 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze-Jelenin  
w m. Godków, Gmina Chojna  (druk nr 6/33). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia   
z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym GAZOPOL Sp. z oo.  
z Koszalina na odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1398Z 
Przyjezierze-Jelenin w m. Godków, Gmina Chojna. Nadzór nad 
realizacją w/w porozumienia powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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9. Wniosek Zastępcy 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. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez   odtworzenie 
chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice  
w miejscowości Czelin” (druk nr 7/33). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez   
odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice w miejscowości 
Czelin”. 

 
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.  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika 
oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice  
w miejscowości Czelin” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 103/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez   odtworzenie chodnika oraz zjazdów 
położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - 
Gozdowice w miejscowości Czelin”. 

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.06.2011.MI 
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont 
nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi 
powiatowej nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice  
w miejscowości Czelin” (druk nr 8/33). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez 
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi 
powiatowej nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice w miejscowości 
Czelin”. 

 
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 nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice  
w miejscowości Czelin” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 104/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni drogi 
powiatowej, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice – 
Gozdowice w miejscowości Czelin”. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.07.2011.MI 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska 
sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie” 
(druk nr 9/33). 
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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 Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 
unieważniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa 
boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1  
w Chojnie”, ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną znacznie 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie w/w zamówienia. Jednocześnie Zarząd jednogłośnie 
odrzucił ofertę Wykonawcy PW AB Marek Andrych z Gryfina, który 
do upływu terminu składania ofert nie wniósł wadium. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług 
obsługi prawnej” (druk nr 10/33). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług obsługi prawnej”, 
większością głosów wybierając ofertę Wykonawcy SDO Skotarczak-
Dąbrowski-Olech Kancelaria Prawnicza S.C ze Szczecina  
z oferowaną ceną w wysokości 174 138,48 zł brutto. Jednocześnie 
Zarząd na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wykluczył z postępowania Wykonawcę Gardocki 
Kancelaria Radcy Prawnego ze Szczecina oraz Wykonawcę Kancelaria 
Radcy Prawnego mgr Marian Ludkiewicz z Pyrzyc. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania korekty 
projektu architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 
budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 11/33). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie Piotr Fiuk Pracownia Architektoniczna ze Szczecina 
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wykonania korekty projektu architektonicznego przebudowy, 
nadbudowy i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części 
obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie za kwotę  
7 380,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji 
umowy na wykonanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie” (druk nr 12/33). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
przesunięcie do dnia 7 października 2011 r. terminu realizacji umowy 
na wykonanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 
parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie”. Nadzór nad realizacją w/w umowy 
powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa pomieszczeń  
w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy” (druk nr 13/33). 

 
W tym punkcie Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Burmistrza 

Gminy Gryfino z dnia 14.07.2011 r., znak: BWG6822.18.1.2011.TD 
dot. nieruchomości oznaczonej nr działki 161/1, położonej przy  
ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie i podtrzymał swoje stanowisko 
zawarte w piśmie z dnia 21.06.2011 r., znak: GN.6840.4.1.2011.EP  
dot. warunków sprzedaży w/w działki. 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa pomieszczeń  
w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy” jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy 
F.H.U. GEKO z Pyrzyc z oferowaną ceną w wysokości 816 808,32 zł 
brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi 
„RI”. 
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16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s upoważnienia organu wykonawczego jednostki do samorządu 
terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach III 
konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie energią  
w budynkach użyteczności publicznej” (druk nr 15/33). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki do 
samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie  
w ramach III konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej”.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki do samorządu terytorialnego do 
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach III konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 W związku z upływem terminu składania wniosków do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków 
Powiatu Gryfińskiego”, Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu 
wykonawczego jednostki do samorządu terytorialnego do złożenia 
wniosku o dofinansowanie w ramach III konkursu programu 
priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej”. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do 
wprowadzenia korekt w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla 
Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 – 2016 (druk  
nr 14/33). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla 
Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 – 2016. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
edycja VII na lata 2011 – 2016? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 

 
 W związku z upływem terminu składania wniosków do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków 
Powiatu Gryfińskiego”, Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 
2011 – 2016. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do 
wprowadzenia korekt w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 

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

Andrzej Krzemiński. 

 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok (druk  
nr 18/33). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2011 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 105/2011 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 

 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Szczecinie o oczyszczenie drogi wojewódzkiej Nr 120  wraz  
z poprawą stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego, na odcinku od 
mostu w m. Gryfino do granicy polsko – niemieckiej.   
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1. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie,  

znak: DPS.DK.075-02-05/11 dot. wykonania zaleceń pokontrolnych  
z przeprowadzonej kontroli w okresie od 12-27 maja 2011 r. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału „EK” zawierającym wstępną 
informację o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2011 r. 

3. Zarząd zapoznał się z pismem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie informującym o zamknięciu połączenia drogowego  
w m. Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120 w związku z przebudową mostu na 
Odrze Zachodniej. Termin zakończenia robót – 15.12.2011 r. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 33/IV/2011. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 
 

 

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 …………………………….. 


