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      Protokół nr 180/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 21 maja 2014 r. w godz. od 740 do 1030 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 Gryfiński 

Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2.   Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wniosku F.U.H. 
„Specjalista” ze Sławna w/s wcześniejszego  rozliczenia faktury za wykonywane prace 
(druk nr 15a/180). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad – zał. nr 2). 

3.    Protokół Nr 179/IV/2014 z dnia 15 maja 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s uzyskania zgody na dysponowanie terenem na cele 
budowlane w związku z przebudową przyłącza energetycznego dla zasilania 
budynku na działce nr 66/1 w obrębie nr 3 miasta Gryfino, będącej 
własnością Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu    Polskiego Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie (druk nr 
1/180). 
 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku pełnomocnika ENEA Operator, 
Rejon Dystrybucji Szczecin, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dysponowanie terenem na cele budowlane w związku z przebudową 
przyłącza energetycznego dla zasilania budynku na nieruchomości 
oznaczonej numerem działki    66/1 w obrębie nr 3 miasta Gryfino, będącej 
własnością Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu Polskiego Stowarzyszenia  
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego dot. sprzedaży części działki oznaczonej nr 
142/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 2, gmina Chojna, 
Stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym 
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zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie 
(druk nr 2/180). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd nie wyraził zgody na zbycie części 
działki oznaczonej nr 142/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 
(gmina Chojna) stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej 
się w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie, ponieważ działka jest wykorzystywana do celów statutowych 
ośrodka. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
3. Informacja uzupełniająca Zastępcy Naczelnika Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody  
na podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 84 położonej  
w obrębie 4, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu (druk nr 3/180). 

 
Po zapoznaniu się z informacją Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. podziału 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 84 położonej w obrębie 4, 
miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu, Zarząd postanowił wyrazić 
zgodę na zlecenie podziału geodezyjnego nieruchomości oraz zobowiązał 
Wydział „GN” po dokonaniu podziału do przygotowania projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nowo 
wydzielonej działki gruntu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości (druk nr 4/180). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (na okres 2 lat i 6 miesięcy 
kolejnej umowy użyczenia 3 pomieszczeń biurowych na II piętrze o łącznej 
powierzchni użytkowej 38,56 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 158  
o pow.  0,0374 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy 
ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego). 
 Jednocześnie Zarząd zaakceptował treść Aneksu Nr 3 do zwartej  
z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 
w Szczecinie umowy Nr 2/OHP/ZAPO/2012 nieodpłatnego użyczenia 
pomieszczenia z dnia 1 czerwca 2012 r. oraz Aneksu Nr 2 do porozumienia  
o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz 
poprawy startu zawodowego młodzieży w Powicie Gryfińskim z dnia  
28 kwietnia 2011 r. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Pniewo gmina Gryfino działka nr 
257/11 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na rzecz PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie  
ul. Węglowa 5 (druk nr 5/180). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Pniewo gmina 
Gryfino działka nr 257/11 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą  
w Bełchatowie ul. Węglowa 5. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości znajdującej się  
w obrębie ewidencyjnym Pniewo gmina Gryfino działka nr 257/11 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ul. Węglowa 5  
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 wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Pniewo gmina 
Gryfino działka nr 257/11 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  



 4

na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą  
w Bełchatowie ul. Węglowa 5. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
dot. wniosku Rady Sołeckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym 
Objezierzu w/s dofinansowania Biegu Integracyjnego o Puchar Rady 
Sołeckiej w Starym Objezierzu (druk nr 6/180). 
 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. wniosku Rady Sołeckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym 
Objezierzu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 200,00 zł Biegu Integracyjnego o Puchar Rady Sołeckiej w Starym 
Objezierzu planowanego na 12 lipca 2014 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku zespołu wokalnego Kalimera z Bielinka w/s dofinansowania 
organizacji imprezy IX Spotkanie Śpiewających Przyjaciół (druk nr 7/180). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. wniosku Zespołu Wokalnego Kalimera z Bielinka, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na dofinasowanie w kwocie 300,00 zł organizacji imprezy  
pn. IX Spotkanie Śpiewających Przyjaciół. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Sołectwa Żabnica o udzielenie Patronatu Honorowego 
Starosty Gryfińskiego wraz z udzieleniem pomocy rzeczowej dla 
przedsięwzięcia pn. III Konkurs Kulinarny „Smaki Ryb Odrza ńskich” 
(druk nr 8/180). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. wniosku Sołectwa Żabnica, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dofinansowanie w kwocie 700,00 zł III Konkursu Kulinarnego „Smaki 
Ryb Odrzańskich”, planowanego na dzień 14 czerwca br. wraz  
z udzieleniem Patronatu Honorowego Starosty Gryfińskiego. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Polskiego Towarzystwa Turystyczno –
Krajoznawczego/Oddział Szczecin o udzielenie Patronatu Honorowego 
Starosty Gryfińskiego wraz z udzieleniem pomocy rzeczowej dla 
przedsięwzięcia pn. XXXVIII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego 
„Szczecińskie Liście Platanowe” (druk nr 9/180). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
dot. wniosku Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego 
Oddział Szczecin, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 500,00 zł XXXVIII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego 
„Szczecińskie Liście Platanowe”, planowanego w dniach 31 lipca –  
3 sierpnia br. wraz z udzieleniem Patronatu Honorowego Starosty 
Gryfi ńskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia wzoru 
umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych  
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki  
i krajoznawstwa (druk nr 10/180). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru umowy  

o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych  
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki  
i krajoznawstwa. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
oraz turystyki i krajoznawstwa w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 614/2014 w sprawie przyjęcia 
wzoru umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych  
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki  
i krajoznawstwa. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”. 
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11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań 
publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
oraz turystyki i krajoznawstwa (druk nr 11/180). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych  
w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki 
i krajoznawstwa. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych  
w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 615/2014 w sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert  
na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia cen 
urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  
w zakresie zadania realizowanego przez Powiat Gryfiński o charakterze 
użyteczności publicznej (druk nr 12/180). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Jan Podleśny. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania realizowanego przez Powiat Gryfi ński  
o charakterze użyteczności publicznej. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  
w zakresie zadania realizowanego przez Powiat Gryfiński o charakterze użyteczności publicznej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym w zakresie zadania realizowanego przez Powiat 
Gryfi ński o charakterze użyteczności publicznej. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 

 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, 
warunków i zasad korzystania  oraz stawek opłat za korzystanie z tych 
przystanków (druk nr 13/180). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Jan Podleśny. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest 
Powiat Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat  
za korzystanie z tych przystanków. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, 
warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków 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 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad korzystania  oraz stawek opłat  
za korzystanie z tych przystanków. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej poprzez 
wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 
grysami frakcji 2/5 mm z emulsją asfaltową na drodze powiatowej  
Nr 1384Z w m. Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój (druk nr 14/180). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Jan Gładkow. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zlecił firmie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowalne  
Sp. z o.o. SEWEKO ze Stargardu Szczecińskiego wykonanie pojedynczego 
powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej Nr 1384Z w m. Strzeszów 
gm. Trzcińsko-Zdrój, grysem frakcji 2/5 mm i emulsją asfaltową K1-70  
za kwotę do 6 896,86 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadani powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy: ZD.7134.2.24.2014.MI. 

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 
wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta 
Mieszkowice” oraz zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „ZD” (druk nr 15/ 180). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę STRABAG Spółka  
z o.o. z Pruszkowa wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta 
Mieszkowice”, z oferowaną kwotą 2 582 677,41 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego  
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 60014 – Drogi 
publiczne powiatowe  o kwotę 2 512 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne „Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy 
miasta Mieszkowice” (finansowanie zadania: kwota 1 675 000,00 zł – 
dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych; kwota 837 500,00 zł – dotacja celowa  
z Gminy Mieszkowice).   

Nadzór nad realizacją zadani powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy: ZD.272.09.2014.MI. 
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16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wniosku 
F.U.H. „Specjalista” ze Sławna w/s wcześniejszego  rozliczenia faktury  
za wykonywane prace (druk nr 15a/180). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wniosku 

F.U.H. „Specjalista” ze Sławna, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na wcześniejsze rozliczenie faktury w kwocie 20 814,62 zł brutto  
za wykonanie wycinki krzaków w pasie dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego, zadanie nr I gminy – Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa (umowa nr 6/ZD/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.). Termin 
zapłaty za usługę został ustalony na dzień 22 maja br.  

Nadzór nad realizacją zadani powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja III 
piętra budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie” (druk nr 16/180).  

 
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 wybór Wykonawcy – firmę 
PB AB Grzegorz Biel z Gryfina wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.  „Modernizacja III piętra budynku 
internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie”  
z oferowaną kwotą 297 748,05 zł brutto.  

Jednocześnie Zarząd na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, odrzucił ofertę firmy ROW-BUD Robert Rybka  
z Gryfina, ponieważ Wykonawca nie załączył szczegółowego kosztorysu 
ofertowego – branży budowlanej). 

Nadzór nad realizacją zadani powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych  pod nr sprawy RI. 272.05.2014.SD.  
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18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na  dofinansowanie zakupu wraz  
z montażem kompleksowego systemu monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2  
w Gryfinie oraz  przesunięcie środków finansowych na to zadanie z zadania 
„Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk  
nr 17/180). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie o kwotę  
5 000,00 zł planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, na realizację zadania  
pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, z przeznaczeniem na zakup oraz 
montaż kompleksowego systemu monitoringu szkolnego 

Nadzór nad realizacją zadani powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 

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

 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się projektem porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
zaplanowanej na 29 maja br. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 180/IV/2014. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
 
 

 

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 …………………………….. 


