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Protokół nr 175/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniach 01 sierpnia 2006 r. odbyło się zaoczne posiedzenie Zarządu Powiatu  
w Gryfinie, na które telefonicznie wyrazili zgodę wszyscy członkowie Zarządu Powiatu 
w Gryfinie.  
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu -  

Ewa De La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu. (Lista obecności – zał. nr 1) 
2. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2). 
 

II. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie wolnej reki o wartości szacunkowej poniżej 
60 euro pn: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego 
Powiatu Gryfińskiego” w celu zawarcia umowy z dotychczasowym dostawcą - 
PZU - na dotychczasowych warunkach na okres jednego miesiąca (druk nr 
1/WSP-AN/175). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie wolnej 
reki o wartości szacunkowej poniżej 60 euro pn: „Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego” w celu zawarcia umowy z 
dotychczasowym dostawcą - PZU - na dotychczasowych warunkach na okres 
jednego miesiąca. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w sprawie zatwierdzenia protokołu z unieważniania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro pn: „Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej oraz majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 2/WSP-AN/175).   
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu  
z unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 
pn: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz majątku trwałego Powiatu 
Gryfińskiego.  

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w sprawie: 
a) zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 
60 000 euro pn: „Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem 
elewacji w ZSP w Mieszkowicach przy ul. Młodych Techników 1”, 
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b) Zapewnienia środków na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja 
budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji w ZSP w Mieszkowicach przy 
ul. Młodych Techników 1” oraz nadzoru inwestorskiego nad wyżej 
wymienionym zadaniem (druk nr 3/WSP-AN/175). 

 

a) Zarząd zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 
60 000 euro pn: „Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem 
elewacji w ZSP w Mieszkowicach przy ul. Młodych Techników 1”. 

 

b) Zarząd uznał, iż zapewnienie środków na sfinansowanie zadania 
„Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji w ZSP  
w Mieszkowicach przy ul. Młodych Techników 1” oraz nadzoru inwestorskiego 
nad wyżej wymienionym zadaniem może nastąpić po podjęciu decyzji w tej 
sprawie przez Radę Powiatu w Gryfinie.  

 
       Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokolant Marcin Wegner __________________________  
 

Przewodniczący Zarządu - Ewa De La Torre ____________________ 
 

Członek Zarządu - 
 

Józef Ruciński  
 

____________________
 

Członek Zarządu - 
 

Adam Nycz  
 

____________________
 

Członek Zarządu - 
 

Danuta Bus  
 

____________________
 

Członek Zarządu - 
 

Bronisław Sakowski 
 

____________________
 


