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Protokół nr 38/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 8 września 2011 r. w godz. od 1000 do 1230 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 porozumienia z Gminą Stare Czarnowo w/s wyrażenia przez Powiat 

woli przejęcia drogi wojewódzkiej oraz wyrażenia przez Gminę Stare Czarnowo 
woli przejęcia 4 dróg powiatowych (druk nr 2b/38).   
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).    

3. Protokół Nr 37/IV/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie 
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na przekazanie Gminie Mieszkowice materiału 
rozbiórkowego pochodzącego z robót remontowych w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice w m. Czelin (druk 
nr 1/38). 

 
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 nieodpłatne przekazanie 
Gminie Mieszkowice materiału rozbiórkowego (płytki 50x50 i 35x35, 
gruz) pochodzącego z robót remontowych w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice w m. Czelin. Wartość materiału 
rozbiórkowego około 1000,00 zł. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s pozbawienia ulicy Sadowej w Moryniu kategorii drogi 
powiatowej (druk nr 2/38). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie pozbawienia ulicy Sadowej w Moryniu kategorii drogi 
powiatowej. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Sadowej w Moryniu kategorii drogi powiatowej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Sadowej w Moryniu kategorii 
drogi powiatowej. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie zakupu soli do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych (druk nr 2a/38). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FRANPOL” z m. Barcin 
Wieś dostawy soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w ilości 
195 ton za kwotę 65 958,75 zł brutto. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
4. Podpisanie porozumienia z Gminą Stare Czarnowo w/s wyrażenia 

przez Powiat woli przejęcia drogi wojewódzkiej oraz wyrażenia 
przez Gminę Stare Czarnowo woli przejęcia 4 dróg powiatowych 
(druk nr 2b/38).   

 
Zarząd, po wprowadzeniu poprawek, jednogłośnie wyraził zgodę 

na podpisanie Porozumienia z Gminą Stare Czarnowo dot. wyrażenia 
woli przez Powiat przejęcia drogi wojewódzkiej oraz wyrażenia woli 
przez Gminę Stare Czarnowo przejęcia 4 dróg powiatowych. 
Postanowienia w/w porozumienia stanowią konsekwencję propozycji 
przedłożonej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, 
odnośnie woli włączenia byłej drogi krajowej Nr 3 w zasób dróg 
wojewódzkich. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 

 
Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do oczyszczenia  nawierzchni 

drogi w kierunku m. Dębce oraz do naprawy drogi przy ul. 1 Maja  
w Gryfinie.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s zagospodarowania zużytych składników majątku ruchomego 
jednostki (druk nr 3/38). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
przeprowadzenie likwidacji zużytych składników majątku ruchomego 
zgodnie z propozycjami wymienionymi w protokole nr 02/2011 z oceny 
składników majątku ruchomego z dnia 10.06.2011 r. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych powiatu użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie (druk nr 4/38). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację ruchomych składników 
majątkowych powiatu użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie zgodnie z propozycjami wymienionymi w protokole  
nr 1/2011 z oceny składników majątku ruchomego  z dnia 02.09.2011 r. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację składnika majątkowego 
użyczonego przez Powiat Gryfiński Stowarzyszeniu „Pod Dębami” 
oraz zapoznanie się z informacją o likwidacji przez Stowarzyszenie   
użyczonych przez Powiat Gryfiński rzeczowych składników 
majątkowych (druk nr 5/38). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składnika majątkowego  
o wartości powyżej 3 500,00 zł (pralnicy) użyczonego przez Powiat 
Gryfiński Stowarzyszeniu „Pod Dębami” oraz zapoznał się  
z informacją o likwidacji przez Stowarzyszenie   użyczonych przez 
Powiat Gryfiński rzeczowych składników majątkowych. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Dyrektorowi jednostki oraz 
Wydziałowi „OR”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Członek Zarządu – Jan Gładkow. 

 
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie wraz  

z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s zagospodarowania zbędnych i zużytych składników majątku 
ruchomego jednostki (druk nr 6/38). 
 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,  

po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie 
likwidacji zużytych składników majątku ruchomego wymienionych  
w  protokole, natomiast w przypadku składników majątku 
zakwalifikowanych jako zbędne zalecił Dyrektorowi w pierwszej 
kolejności przeprowadzenie licytacji ustnej natomiast w drugiej 
kolejności nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 

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

 
9. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 7/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków jednostki. Zmniejsza się plan wydatków na 
dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 343,00 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na opłaty za 
administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 
garażowe. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Inspektorowi oraz Wydziałowi „FK”. 
 
10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. (druk nr 8/38). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu 
wydatków jednostki o kwotę 37 000,00 zł, z przeznaczeniem na 
przeprowadzenie prac remontowych niezbędnych do funkcjonowania 
utworzonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Nadzór nad 
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realizacją w/w zadania powierza się Dyrektorowi jednostki oraz 
Wydziałowi „FK”. 
 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. (druk nr 9/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zmniejsza się plan 
wydatków w paragrafie 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  
o kwotę 74,60 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  
w paragrafie 4120 - składki na Fundusz Pracy. Nadzór nad realizacją 
w/w zadania powierza się Dyrektorowi jednostki oraz Wydziałowi 
„FK”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zwolnienie nauczyciela języka 
angielskiego z opłat czynszu za wynajmowane mieszkanie 
znajdujące się w Internacie szkoły (druk nr 10/38). 

 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie dot. wyrażenia zgody na 
zwolnienie nauczyciela języka angielskiego z opłat czynszu za 
wynajmowane mieszkanie znajdujące się w Internacie szkoły, Zarząd 
jednogłośnie postanowił decyzję w tym zakresie podjąć w późniejszym 
terminie po uzupełnieniu wniosku o opinię prawną w zakresie podatku 
VAT od wynajmu lokalu mieszkalnego oraz o wyliczenie wysokości 
czynszu za wynajmowane pomieszczenie wg obowiązujących stawek. 

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „GN” 
oraz Wydziałowi „FK”. 

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody  
na nauczanie indywidualne w wymiarze po 16 godzin tygodniowo 
dla 2 uczniów kl. I LO. (druk nr 11/38). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki po zapoznaniu się z orzeczeniami Nr 26/10/11  
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i Nr 861/2010/2011 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie na nauczanie indywidualne 2 
uczniów klasy I LO w wymiarze 16 godzin tygodniowo od dnia 
01.09.2011 r. do 30.06.2014 r. Wykonanie powyższego zadania 
powierza się Wydziałowi „EK” oraz Dyrektorowi szkoły.  
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody  
na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo dla 
ucznia kl. II LO. (druk nr 12/38). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 58/10/11  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie na nauczanie indywidualne ucznia klasy II LO w wymiarze  
16 godzin tygodniowo od dnia 01.09.2011 r. do 29.06.2011 r. 
Wykonanie powyższego zadania powierza się Wydziałowi „EK” oraz 
Dyrektorowi szkoły.  
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na pracę  
w godzinach ponadwymiarowych (druk nr 13/38). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie wyrażając zgodę 
dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie na pracę w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze 2/18 
tygodniowo jako nauczyciel zajęć sportowych w klasie I Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy. Wykonanie powyższego zadania powierza 
się Wydziałowi „EK” oraz Dyrektorowi szkoły.  
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s wsparcia finansowego 
przy organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
drużyn OSP (druk nr 14/38). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Zastępcy Komendanta 
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Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na  wsparcie finansowe w wysokości 
1 500,00 zł organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
drużyn OSP. Wykonanie powyższego zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 
 
17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s rozpatrzenia oferty Fundacji Promocji 
Gmin Polskich Bałtycki Instytut Gmin na realizację zadania 
publicznego - organizacja międzynarodowej konferencji: 
,,Międzyodrze szansą czy obciążeniem  regionu?”(druk nr 15/38). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa, po rozpatrzeniu  oferty Fundacji Promocji 
Gmin Polskich Bałtycki Instytut Gmin na realizację zadania 
publicznego-organizacja międzynarodowej konferencji: ,,Międzyodrze 
szansą czy obciążeniem  regionu?”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na dofinansowanie powyższego zadania kwotą w wysokości 2 000,00 zł. 
Wykonanie powyższego zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wniesienia uwag 

do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie  
ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 16/38). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wniesienia uwag do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wniesienia uwag do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 126/2011 w sprawie 
wniesienia uwag do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do projektu 
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planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie  
ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 
 i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
W tym momencie na  posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił  Członek Zarządu – Jan Gładkow. 

 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług 
rehabilitacyjno – terapeutycznych mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie” (druk nr 17/38). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński  oraz Inspektor  
– Stojan Diakowski. 

 
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 ze zmianą sposobu 
użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług 
rehabilitacyjno – terapeutycznych mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie” jednogłośnie wybierając ofertę firmy INTERBAU  
Sp. z o.o. z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 791 818,69 zł brutto.  

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 uPzp, Zarząd 
jednogłośnie wykluczył z  w/w postępowania Wykonawców: 

a) PW LIKBUD Kazimierz Palacz, Sp. J. 72-010 Police  
ul. Fabryczna 17, 

b) PB INWEST-BUDOWA Adam Kisiel, 71-795 Szczecin,  
ul. Duńska 64/2, 

c) PB POLDECO S.C. Andrzej Jakubiak vel Wojtczak, Ryszard 
Mazan, 70-514 Szczecin, ul. Małopolska 57/7, 

d) WABUD Firma Budowlana Waldemar Dyląg, 70-340 
Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 32, 

e) PW AB Marek Andrych, 74-100 Gryfino, ul, Łużycka 87 , 
f) Magnum-Service Sp. z o.o. ul. Romera 14, 71-246 Szczecin. 

 
20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert i podpisania umów 
na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej  
i sanitarnej nad inwestycją pn.: „Przebudowa pomieszczeń  
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w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy” (druk nr 18/38). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umów na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa pomieszczeń  
w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy”: 
-  w branży elektrycznej z Wykonawcą Projektowanie i Nadzór Robót 
Elektrycznych, Ryszard Sznigir z Gryfina za kwotę 7 380,00 zł brutto, 
- w branży sanitarnej z Wykonawcą Nadzór - Projektowanie-
Kosztorysowanie - Wykonawstwo Sieci i Instalacji Sanitarnych, 
Krzysztof Parys z Chojny za kwotę 5 904,00 zł brutto,  
 
21. Wniosek Zastępcy 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 19/38). 

 
Na wniosek Zastępcy 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 –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 127/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej 
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w Nowym Czarnowie”  Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza 
się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy RI.2720.17.2011.SD 
 
22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – zapytanie o cenę,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz  
z montażem mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie” (druk nr 20/38). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa wraz  
z montażem mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do wystąpienia  
z zaproszeniem do składania ofert w powyższy zakresie do firm 
znajdujących się na terenie  Powiatu Gryfińskiego.  

 
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.  „Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 128/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz  
z montażem mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy RI.2720.18.2011.SD 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Inspektor  

– Stojan Diakowski. 
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23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

stanowiącymi odpowiedź na protest Związku Powiatów Polskich w sprawie 
zmniejszenia środków z Funduszu Pracy. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem ZUW w Szczecinie dot. projektu pn. „Przebudowa 
Drogi Powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój -Warnice realizowanego  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011  
w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2011. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 38/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 …………………………….. 


