
Protokół nr 59/V/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 11 lutego 2016 r. w godz. od 930  do 1010  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  Wicestarosta Jerzy

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

2. Członek Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag
(porządek obrad – zał. nr 2).

3. Protokół  Nr  57/V/2016  z  dnia  28  stycznia  2016  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw);
Protokół Nr 58/V/2016 z dnia 04 lutego 2016 r.  został  przyjęty jednogłośnie
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s  pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej  niektórych  odcinków
dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych   (druk
nr 1/59).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami –
Arkadiusz Durma.

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej  niektórych
odcinków  dróg  powiatowych  i  zaliczenia  ich  do  kategorii  dróg
gminnych.

Członek Zarządu Jerzy Miler:  Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia
ich do kategorii dróg gminnych 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  pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej
niektórych odcinków dróg powiatowych i  zaliczenia ich do kategorii
dróg gminnych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.
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2. 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.  „Remont  cząstkowy
grysami  i  emulsją  asfaltową dróg powiatowych w 2016 roku,  
z  podziałem na  3  zadania:  zadanie  I  -  gminy:  Gryfino,  Stare
Czarnowo  i  Widuchowa,  zadanie  II  -  gminy:  Banie,  Chojna  
i  Trzcińsko-Zdrój,  zadanie  III  -  gminy:  Cedynia,  Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 2/59).

Na wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  zatwierdził  tryb  postępowania,  wartość  szacunkową  
oraz  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  zadanie  
pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych
w 2016 roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino,
Stare  Czarnowo i  Widuchowa,  zadanie  II  -  gminy:  Banie,  Chojna  
i  Trzcińsko-Zdrój,  zadanie  III  -  gminy:  Cedynia,  Moryń  
i Mieszkowice”.

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy Miler:  Kto jest  za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego  pn.  „Remont  cząstkowy grysami  i  emulsją  asfaltową  dróg  powiatowych  w 2016 roku,  
z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy:
Banie,  Chojna i Trzcińsko-Zdrój,  zadanie III  - gminy:  Cedynia,  Moryń i Mieszkowice”, w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  176/2016  w  sprawie
powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy grysami i
emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2016 roku, z podziałem na 3
zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa,
zadanie  II  -  gminy:  Banie,  Chojna  i  Trzcińsko-Zdrój,  zadanie  III  -
gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”.

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.272.7.2016.MW.

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami – Arkadiusz
Durma.
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3. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i Leśnictwa dot. wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego
pomiędzy  SUN  &  MORE  Sp.  z  o.o.  ze  Szczecina  a  Powiatem
Gryfińskim w sprawie nawiązania współpracy w zakresie edukacji
ekologicznej (druk nr 3/59).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i  Leśnictwa, Zarząd podpisał  list  intencyjny, jednogłośnie wyrażając
zgodę  na  nawiązanie  z  SUN  &  MORE  Sp.  z  o.o.  ze  Szczecina
współpracy  partnerskiej  przy  promowaniu  kampanii  w  zakresie
edukacji  ekologicznej,  w  przypadku  otrzymania  dofinansowania  
z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. 

Liderem  projektu  będzie  SUN  &  MORE  Sp.  z  o.o.,  natomiast
Powiat Gryfiński – partnerem projektu.

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

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.

4. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
- Uchwałą Nr XXXV.89.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w  Szczecinie  z  dnia  2  lutego  2016  r.  w  sprawie  wydania  opinii  o  prawidłowości
planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego;
- Uchwałą Nr XXXV.90.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w  Szczecinie  z  dnia  2  lutego  2016  r.  w  sprawie  wydania  opinii  o  możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 59/V/2016.

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz________________________________

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski ……………………………..

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler ……………………………..

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow ……………………………..

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar ……………………………..

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej ……………………………..
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