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Protokół nr 49/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 10 listopada 2011 r. w godz. od 1030 do 1100 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).    

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wniosku 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – 
Park Miejski (druk nr 1/49).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały, w którym zostały uwzględnione 

poprawki złożone na  poprzednim posiedzeniu,  w sprawie wniosku do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wniosku do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 158/2011 w sprawie 
wniosku do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park 
Miejski.  

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „AB”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 
 i Budownictwa – Marta Szamburska, a na posiedzenie przybył Członek Zarządu  

– Roman Rataj. 

 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

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

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 2/49). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński, 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz po uszczegółowieniu  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę 
fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie”. 

 
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 fabrycznie nowego samochodu osobowego 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 159/2011 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński, 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.21.2011.SD 
 
3. Wyrażenie opinii w sprawie likwidacji posterunków energetycznych 

na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/49). 
 

Zarząd wyraził opinię, w której poparł stanowiska Gmin 
wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego, przeciwko zamiarom 
likwidacji posterunków energetycznych. Zarząd uważa, iż planowane 
zmiany mogą przyczynić się do obniżenia bezpieczeństwa mieszkańców 
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Powiatu Gryfińskiego i szybkości reagowania w usuwaniu awarii 
związanych z brakiem dostaw energii jak również likwidacji miejsc 
pracy dla mieszkańców regionu.  

 
4. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zobowiązał Wydziały „OŚ” i „ZK” do przygotowania informacji 
w zakresie sposobu wykonania przegrody na przystani wędkarskiej w Gryfinie. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 49/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 …………………………….. 


