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Protokół nr 201/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 sierpnia 2010 r. w godz. od 800 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 Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został zmieniony, dodano druki: 

 - Wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy  
 im. Gen. A. Zawadzkiego w Gryfinie w/s przekazania lub sprzedaŜy płytek 
 chodnikowych pochodzących z rozbiórki (druk nr 5a/201).   
 - Rozpatrzenie pisma Kancelarii Prawnej reprezentującej Powiat Gryfiński  
 w/s przeciwko Skarbowi Państwa w związku z przekazaniem zadłuŜonej  słuŜby 
 zdrowia (druk nr 16/201). 
 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
 zał. nr 2).    

3. Protokół Nr 200/III/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyraŜenia opinii 

na temat zaliczenia ulicy Mieszka I w Gryfinie do kategorii dróg 
gminnych (druk nr 1/201). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyraŜenia opinii na temat zaliczenia ulicy Mieszka I  
w Gryfinie do kategorii dróg gminnych. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia opinii na temat zaliczenia ulicy Mieszka I w Gryfinie do kategorii dróg 
gminnych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 821/2010 w sprawie 
wyraŜenia opinii na temat zaliczenia ulicy Mieszka I w Gryfinie do 
kategorii dróg gminnych. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  



 2

b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna – 
Bielinek w miejscowości Piasek – II ETAP o łącznej 
powierzchni 1012 m2” (druk nr 2/201). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna – Bielinek w miejscowości Piasek 
– II ETAP o łącznej powierzchni 1012 m2”. 

 
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.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna – 
Bielinek w miejscowości Piasek – II ETAP o łącznej powierzchni 1012 m2” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 822/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna – Bielinek w miejscowości Piasek 
– II ETAP o łącznej powierzchni 1012 m2”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-22/10. 
 
3. 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 
nawierzchni drogi powiatowej, poprzez ułoŜenie masy 
bitumicznej oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie 
grysami i emulsją asfaltową w miejscowości Stare 
Objezierze”. (druk nr 3/201). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi 
powiatowej, poprzez ułoŜenie masy bitumicznej oraz pojedyncze 
powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową  
w miejscowości Stare Objezierze”. 

 
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.: :Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez ułoŜenie masy bitumicznej 
oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową w miejscowości Stare 
Objezierze” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 823/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni drogi 
powiatowej, poprzez ułoŜenie masy bitumicznej oraz pojedyncze 
powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową  
w miejscowości Stare Objezierze”. 

Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iŜ decyzja o rozstrzygnięciu   
przetargu zostanie podjęta po zawarciu umowy z Gminą Moryń  
w sprawie udzielenia Powiatowi dotacji na realizację w/w zadania. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-23/10. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont nawierzchni dróg 
powiatowych, poprzez ułoŜenie masy bitumicznej oraz pojedyncze 
powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową” (druk  
nr 4/201). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Remont nawierzchni dróg powiatowych, 
poprzez ułoŜenie masy bitumicznej oraz pojedyncze powierzchniowe 
utrwalenie grysami i emulsją asfaltową” wybieraj ąc ofertę firmy 
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„SALDROG” Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego z oferowaną ceną  
w wysokości 376 540,00 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-19/10. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika oraz 
zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna – Lisie Pole  
w miejscowości Nawodna - I ETAP” (druk nr 5/201). 

 
     Zarząd jednogłośnie postanowił, iŜ decyzję dot. wniosku Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa 
chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna – 
Lisie Pole w miejscowości Nawodna - I ETAP” podejmie na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
6. Wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród 

Działkowy im. Gen. A. Zawadzkiego w Gryfinie w/s przekazania 
lub sprzedaŜy płytek chodnikowych pochodzących z rozbiórki 
(druk nr 5a/201).   

 
     Po zapoznaniu się z wnioskiem PZD Rodzinny Ogród Działkowy  
im. Gen. A. Zawadzkiego w Gryfinie Zarząd jednogłośnie ustalił ceny 
sprzedaŜy płytek chodnikowych pochodzących z rozbiórek  
w wysokości: 
- płytki o wymiarach 50/50 cm – 2,00 zł/szt. 
- płytki o wymiarach 35/35 cm – 1,00 zł/szt. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaŜ płytek 
chodnikowych pochodzących z rozbiórki w ilości do 150 szt. za  
w/w kwotę dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Gen.  
A. Zawadzkiego w Gryfinie.    
 

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

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
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c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, 
montaŜ, podłączenie i uruchomienie agregatu 
prądotwórczego do zasilania SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 6/201). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
     Zarząd jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych do zmiany zakresu wniosku  
w sprawie zakupu agregatu prądotwórczego do zasilania SPZOZ 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie i przedstawienia go na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na przesunięcie terminu realizacji 
umowy pn. „Opracowanie projektu architektonicznego 
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków wraz ze zmianą 
funkcji części obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie” 
(druk nr 7/201). 

 
     Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  na 
przesunięcie terminu realizacji umowy pn. „Opracowanie projektu 
architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków 
wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych 
w Gryfinie” o 30 dni od daty otrzymania decyzji o warunkach 
zabudowy, o wydanie której Powiat wystąpił do Gminy Gryfino.  
 
9. Pismo Prezesa INEKO Sp. z o.o. ze Szczecina z dn. 09.08.2010 r. 

dot. zmiany terminu usunięcia usterek – protokół nr 3  
z dn. 23.04.2010 r., w części dotyczącej przyziemia budynku 
Wielofunkcyjnej Placówko Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 
(druk nr 8/201). 

 
     Po zapoznaniu się z pismem Prezesa INECO  Sp. z o.o. ze Szczecina 
z dn. 09.08.2010 r. Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody Wykonawcy 
na zmianę terminu usunięcia wad i usterek w części dotyczącej 
przyziemia budynku Wielofunkcyjnej Placówko Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie.  
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru oferty i podpisania umowy na „Roboty 
ogólnobudowlane na obiekcie Wielofunkcyjnej Placówko 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie” (druk nr 9/201). 

 
     Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, w związku z usterkami stwierdzonymi  
w protokołach pogwarancyjnych i wynikających z ugody przedsądowej 
z firmą INECO Sp. z o.o. ze Szczecina  oraz stwierdzonych w trakcie 
trwania gwarancji na roboty budowlane wykonane w budynku 
Wielofunkcyjnej Placówko Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 
oraz tym, iŜ Wykonawca robót mimo wezwań nie przystąpił do 
usuwania usterek, Zarząd jednogłośnie postanowił zlecić wykonanie 
tego zadania  firmie FHU GEKO z Pyrzyc za kwotę w wysokości 
35 047,85 zł brutto i wyraził zgodę na podpisanie umowy w tym 
zakresie. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru oferty i podpisania umowy na „Wykonanie 
wentylacji części przyziemia budynku internatu w SOSW  
ul. Przymurze 4 w Chojnie” (druk nr 10/201). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyboru 
oferty i podpisania umowy na „Wykonanie wentylacji części 
przyziemia budynku internatu w SOSW ul. Przymurze 4 w Chojnie”. 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „RI” do wezwania, w ramach 
gwarancji, uczestników procesu inwestycyjnego przy zadaniu pod 
nazwą „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie – I etap”, do ustalenia przyczyn zbierania się wody  
w przyziemiu budynku Ośrodka. Jednocześnie Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Wydział „RI”, aby zastępczo za Dyrektora placówki zlecił 
wypompowanie wody z zalanych pomieszczeń.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia 

liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach prowadzonym 
przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach (druk nr 11/201). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zwiększenia liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach prowadzonym przez Stowarzyszenie „Pod Dębami”  
w Dębcach. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zwiększenia liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach prowadzonym 
przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za –  3 osoby 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 824/2010 w sprawie 
zwiększenia liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 
prowadzonym przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 12/201). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. w obrębie 
własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie w sierpniu o kwotę  
47 147,00 zł kosztem zmniejszenia o taką kwotę transzy 
październikowej. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 13/201). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały 
Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
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Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 825/2010 w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
15. Informacja Skarbnika Powiatu w/s nieprawidłowości  

w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Gryfi ńskiego oraz powstania zobowiązań wymagalnych w Zespole 
Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 14/201). 

 
Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu dotyczącą 

kontroli sprawozdań budŜetowych składanych przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie zlecił 
Głównemu Specjaliście ds. Kontroli przeprowadzenie kontroli  
w zakresie gospodarki finansowej w Zespole Szkół Specjalnych  
w związku z wystąpieniem zobowiązań wymagalnych w jednostce.  

 
16. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. z tytułu podwyŜek wynagrodzeń 
(druk nr 15/201). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w sprawie 
zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r.,  
z uwagi na niejasności, Zarząd nie podjął decyzji w tym zakresie  
i zobowiązał Skarbnika Powiatu do wystosowania pisma, w którym 
zobowiązuje się Dyrektora placówki do przedstawienia wyliczeń 
skutków ewentualnych uregulowań wynagrodzeń wraz z pochodnymi 
dla pracowników.  
 
17. Rozpatrzenie pisma Kancelarii Prawnej reprezentującej Powiat 

Gryfi ński w/s przeciwko Skarbowi Państwa w związku  
z przekazaniem zadłuŜonej słuŜby zdrowia (druk nr 16/201). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
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Po rozpatrzeniu pisma Kancelarii Prawnej Madejski Sasiński  
z Krakowa reprezentującej Powiat Gryfiński w sprawie przeciwko 
Skarbowi Państwa w związku z przekazaniem zadłuŜonej słuŜby 
zdrowia, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie sporządzenia 
opinii prawnej  na potrzeby postępowania za kwotę 10 000,00 zł netto.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
18. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Mazowieckiego Biura Projektów „MAPRO”  
Sp. z o.o. z Płocka - Wykonawcy dokumentacji projektowej na zadanie  
pn.: „Zagospodarowanie terenów oraz budowa pełnowymiarowej sali sportowej  
z widownią przy ZSP Nr 1 w Chojnie” zobowiązał Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych do wystosowania odpowiedzi, w której 
zobowiązuję się projektantów do sporządzenia wniosku o wycinkę drzew zgodnie  
z przepisami prawa oraz o uzupełnienie wniosku o wycinkę czterech dodatkowych 
drzew. Jednocześnie Zarząd zawnioskował  o zmianę terminu usunięcia drzew  
tj. do 30 marca 2014r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 201/III/2010. 
 
 
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 …………………………….. 


