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Protokół nr 86/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 26 czerwca w godz. od 800 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 – Przewodniczący 
Zarządu Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu 
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty bez zmian. 
Protokoły Nr 83/III/2008 z dnia 12 czerwca, Nr 84/III/2008 z dnia  
18 czerwca 2008 r. oraz Nr 85/III/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zostały 
przyjęte jednogłośnie (4 - za, 0 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert i podpisania umowy 
na „Wykonanie kosztorysu wraz ze specyfikacją techniczną  
na budynek szkoły (nr 3 i 4) w SOSW w Chojnie  
z wyłączeniem robót dot. adaptacji pomieszczenia i piwnic (druk nr 
1/86). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd rozpatrzył oferty na 
„Wykonanie kosztorysu wraz ze specyfikacją techniczną  
na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku szkoły (nr 3  
i 4) w SOSW w Chojnie z wyłączeniem robót dot. adaptacji 
pomieszczenia i piwnic i jednogłośnie wybrał ofertę Biura 
Architektonicznego Karola Krzątały ze Szczecina z oferowaną ceną  
w wysokości  5 856,00 zł brutto i wyraził zgodę na podpisanie umowy  
w tym zakresie. 
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. opracowania dokumentacji 
projektowej na remont pomieszczeń pierwszego piętra internatu 
ZSP Nr 2 w Chojnie, z przeznaczeniem na pomieszczenia dla grup 
usamodzielnienia dla wychowanków Domu Dziecka w Trzcińsku 
Zdroju i na mieszkania chronione dla usamodzielnianych 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin 
zastępczych (druk nr 2/86). 
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
i rozpatrzeniu ofert na opracowanie dokumentacji projektowej  
na remont pomieszczeń pierwszego piętra internatu ZSP Nr 2  
w Chojnie, z przeznaczeniem na pomieszczenia dla grup 
usamodzielnienia dla wychowanków Domu Dziecka w Trzcińsku 
Zdroju i na mieszkania chronione dla usamodzielnianych 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin 
zastępczych jednogłośnie wybrał ofertę firmy Incest Projekt Habiba 
Hamdaoui z Bań z oferowaną ceną w wysokości  12 000, 00 zł brutto. 

Jednocześnie w związku z tym, że na powyższe zadanie Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych miał zaplanowaną  
w swoim budżecie kwotę 10 000,00 zł Zarząd wyraził zgodę  
na przesunięcie brakującej kwoty w wysokości 2000,00 zł z rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu.   
 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego do inwestycji pn. Termomodernizacja 
Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 3/86). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd rozpatrzył oferty  
na wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do inwestycji  
pn. Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju  
i jednogłośnie wybrał ofertę Zakładu Realizacji i Wykonawstwa 
Inwestycji INBUD Sp. z o.o. Rajmunda Gizdry z Chojny  z oferowaną 
ceną w wysokości 6 222,00 zł brutto. 
 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego do inwestycji pn. Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania części budynki internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie 
na pomieszczenia administracyjno-biurowe (druk nr 4/86). 

 
 Zarząd postanowił, że wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do inwestycji pn. Przebudowa  
i zmiana sposobu użytkowania części budynki internatu ZSP Nr 2  
w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe rozpatrzy  
w późniejszym terminie. 
 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
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z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa materiałów biurowych”  
i wybór oferty (druk nr 5/86). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa materiałów biurowych”  
wybierając ofertę Wykonawcy Papcom S.C. ze Szczecina z oferowaną 
ceną  z  wysokości  69 610,59 zł brutto. 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych zawierający  propozycję firmy INEKO  
Sp. z o.o. dot. zawarcia ugody, na mocy której Powiat Gryfiński 
uzna konieczność wykonania robót dodatkowych, jako 
usprawiedliwienie opóźnienia wykonania remontu budynku nr 6 
SOSW w Chojnie – Dom Dziecka w Chojnie (druk nr 6/86).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych nie wyraził 
zgody na zawarcie ugody z firmą INEKO. Propozycja firmy wpłynęła 
po zakończeniu robót budowlanych  i po dokonaniu odbioru 
końcowego prac, w trakcie którego przedstawiciele firmy nie 
przedstawili żadnych dodatkowych roszczeń. INEKO Sp. z o.o. 
wystąpiła do Powiatu Gryfińskiego z propozycją uznania robót 
dodatkowych nie przedstawiając protokołów konieczności a jedynie 
kosztorysy na wykonane roboty. Roboty te zostały wykonane bez 
zlecenia, a wykonanie części z nich Wykonawca deklarował  
na własny koszt i z własnej inicjatywy. W związku z powyższym 
przedstawione przez firmę INEKO dokumenty nie stanowią 
wystarczającej podstawy do żądania zapłaty. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

podpisania umowy z Gminą Widuchowa w/s współfinansowania 
remontu drogi Kłodowo-Trzcińsko Zdrój-Warnice na odcinku  
w m. Żelechowo, metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia 
oraz ustawienia barier stalowych energochłonnych na drodze 
powiatowej na odcinku do przejazdu kolejowego w Pacholętach 
(druk nr 7/86). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma oraz Inspektor – Maria Ilińczyk.   
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Widuchowa 
w sprawie współfinansowania remontu drogi Kłodowo-Trzcińsko 
Zdrój-Warnice na odcinku w miejscowości Żelechowo o pow. 1400 m2, 
metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz ustawienia 
barier stalowych energochłonnych o długości 324 m na drodze 
powiatowej na odcinku do przejazdu kolejowego w Pacholętach. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zmianę terminu zakończenia umowy na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika  
w ciągu drogi powiatowej w m. Piasek gm. Cedynia (druk nr 8/86). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu zakończenia 
umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Piasek gm. Cedynia 
do dnia 20 sierpnia 2008 r. i podpisał aneks nr 1 w tym zakresie. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zmianę terminu zakończenia umowy na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. 9 Maja  
w Gryfinie (druk nr 9/86). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu zakończenia 
umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy  
ul. 9 Maja w Gryfinie do dnia 20 sierpnia 2008 r. i podpisał aneks nr 1 
w tym zakresie. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umów na adaptację i zakończenie opracowania 
dokumentacji technicznych na zadania:  przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1409Z na odcinku Chełm-Górny–Witnica oraz 
przebudowa drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku Bartkowo-
Gajki II etap (druk nr 10/86). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami i po wprowadzeniu poprawek jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr ZD 13/2008  na wykonanie 
adaptacji i dokończenie opracowania dokumentacji technicznej   
na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z na odcinku 
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Chełm-Górny–Witnica” oraz umowy Nr ZD 12/2008 na wykonanie 
adaptacji i dokończenie opracowania dokumentacji technicznej  na 
zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku 
Bartkowo-Gajki II etap” z firmą „Nadzory, Projekty, Projektowanie, 
Kosztorysy” Jacka Rossy z Gryfina za kwotę 18 240,00 zł brutto.  
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania pn. „Dostawa i montaż 
barier ochronnych stalowych drogowych typ SP-05 o długości 428 
m, na drogach powiatowych Powiatu Gryfińskiego”  
(druk nr 11/86). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół unieważniający postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż barier 
ochronnych stalowych drogowych typ SP-05 o długości 428 m, na 
drogach powiatowych Powiatu Gryfińskiego”. 
 
12. 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.: „ Dostawa i montaż 
barier ochronnych stalowych drogowych typ SP-05 o długości 
428 m, na drogach powiatowych Powiatu Gryfińskiego” 
(druk nr 12/86). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  Zarząd 

ponownie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
SIWZ na zadanie pn. „Dostawa i montaż barier ochronnych stalowych 
drogowych typ SP – 05  o długości 428 m, na drogach powiatowych 
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 i montaż barier ochronnych stalowych drogowych typ SP – 05   
o długości 428 m, na drogach powiatowych powiatu gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż barier ochronnych 
stalowych drogowych typ SP – 05 o długości 428 m, na drogach 
powiatowych powiatu gryfińskiego”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania pn. „Świadczenie 
usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego 
gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia na drogach 
powiatowych w Powiecie Gryfińskim” (druk nr 13/86). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół unieważniający postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi polegającej na 
ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach 
modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie 
Gryfińskim”. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma oraz Inspektor – Maria Ilińczyk. 

 
14. Wniosek Dyrektor Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju  

w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej (druk nr 14/86). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektor Domu Dziecka  
w Trzcińsku-Zdroju, znak: DDZ.345/06/08 rozpatrzył go pozytywnie 
wyrażając zgodę na umorzenie zaległości za pobyt dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 400,00 zł. 
 
15. Wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zmiany w planie budżetowym jednostki na 2008 r. 
(druk nr 15/86). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie rozpatrzył go pozytywnie 
wyrażając zgodę na dokonanie zmian w planie budżetowym jednostki 
polegających na przesunięciu wydatków pomiędzy paragrafami  
w obrębie tego samego rozdziału. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie  wydatków Starostwa Powiatowe w Gryfinie na 2008 r. 
(druk nr 16/86). 
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 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji rozpatrzył go pozytywnie wyrażając zgodę  
na dokonanie zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowe  
w Gryfinie na 2008 r. polegającej na zwiększeniu wynagrodzeń 
bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w związku  
z podpisaną umową z Pełnomocnikiem ds. kobiet, dyskryminacji  
i organizacji pozarządowych działającym na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
17. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s sprawie zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 17/86). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Skarbnika Powiatu 
rozpatrzył go pozytywnie wyrażając zgodę na dokonanie zmiany 
harmonogramu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego  
w związku z wydatkowaniem mniejszej kwoty środków w kwietniu  
i maju b.r. oraz przewidywanym zwiększeniem wydatkowania 
środków w lipcu i sierpniu b.r. (wykupienie budynku przy  
11 Listopada  16D). 
 
18. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s sprawie zmiany 

harmonogramu wydatków budżetowych jednostki (druk nr 18/86). 
 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie rozpatrzył go pozytywnie 
wyrażając zgodę na dokonanie zmian harmonogramu wydatków 
budżetowych jednostki. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok (druk nr 19/86). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok. 
 
20. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
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w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok (druk nr 20/86). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok. 
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji (druk  
nr 21/86). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przeprowadzenia 
kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie  
w Likwidacji. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s zawarcia umowy zlecenia brokerskiego, której przedmiotem 
będzie wykonywanie przez zleceniobiorcę obsługi brokerskiej  
w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 22/86). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie zawarcia 
umowy zlecenia brokerskiego, której przedmiotem będzie 
wykonywanie przez zleceniobiorcę obsługi brokerskiej w zakresie 
interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji do wystąpienia do kilku 
firm brokerskich i przedstawienia zebranych ofert w przedmiotowej 
sprawie. 
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23. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. pisma 
Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
informującego o konieczności zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie powiatu na rok 2008 na spłatę zobowiązań po 
przekazaniu z dniem 1 lipca 2008 r. działalności medycznej Szpitala 
Powiatowego do NZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk  
nr 23/86). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie informującym o konieczności zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2008 na spłatę 
zobowiązań po przekazaniu z dniem 1 lipca 2008 r. działalności 
medycznej Szpitala Powiatowego do NZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie stwierdził, że w chwili obecnej nie zachodzi konieczność 
podejmowania decyzji w przedmiotowej sprawie. 
 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
-  Zarząd zapoznał się z informacją uzupełniającą przygotowaną przez Likwidatora 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do informacji finansowej z działalności SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie na dzień 31 marca 2008 r. i przyjął ją bez uwag.  
 
- Zarząd zapoznał się z zaleceniami zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej   
po przeprowadzonej w dniu 20 maja kontroli w Wydziale Zarządzania Drogami 
Starostwa Powiatowego. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

 
 
 

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

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

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


