
 1

Protokół nr 4/IV/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 23 grudnia 2010 r. w godz. od 800 do 940  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. Porządek obrad został przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).    
3. Protokół  Nr 3/IV/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s wyraŜenia zgody na wynajem powierzchni w celu 
ustawienia kserokopiarki samoobsługowej (druk nr 1/4). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jako organ nadzorujący przyjął informacj ę  
o wynajęciu powierzchni na parterze w budynku szkoły przy  
ul. Dworcowej 3 za kwotę 50,00 zł netto miesięcznie, w celu ustawienia 
kserokopiarki samoobsługowej, z której będą korzystali uczniowie. 
Umowa w tym zakresie została zawarta od 01.01.2011 r. do  
30.06.2013 r. 
 
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s wyraŜenia zgody na wynajem pokoi mieszkalnych  
w budynku internatu ZSP Nr 1 w Chojnie (druk nr 2/4). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem pokoi 
mieszkalnych w budynku internatu ZSP Nr 1 w Chojnie za stawkę 
30,00 zł brutto od osoby za dobę. 
 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s wyraŜenia zgody na zwolnienie nauczyciela 
zatrudnionego w ZSP Nr 1 w Chojnie, z opłat czynszu za 
wynajmowane mieszkanie w budynku internatu ZSP Nr 1  
w Chojnie (druk nr 3/4). 
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Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwolnienie 
nauczyciela zatrudnionego w ZSP Nr 1 w Chojnie z opłat czynszu za 
wynajmowane mieszkanie w budynku internatu ZSP Nr 1  
w Chojnie w okresie od 01.09.2010r. do 31.08.2011 r. 
 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s wyraŜenia zgody na zawarcie umów najmu 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 4/4). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jako organ nadzorujący przyjął informacj ę  
o zawarciu umów najmu nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego: 

- garaŜu nr 11 usytuowanego na działce nr 340/5, połoŜonej  
w obrębie 3 miasta Chojna, na okres do 3 lat. 

- garaŜu nr 20 usytuowanego na działce nr 340/5, połoŜonej  
w obrębie 3 miasta Chojna, na okres do 3 lat. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umowy 
dzierŜawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/4). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu  
i umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 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 wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
najmu i umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyraŜenia zgody na zawarcie umowy na systematyczne 
dostarczanie prasy do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk  
nr 6/4). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie z Kolporter Sieci 
Handlowe Sp. z o.o. ze Szczecina umowy na systematyczne 
dostarczanie prasy do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w okresie  
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. za kwotę 6 371,59 zł. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

upowaŜnienia Staroście Gryfińskiemu oraz Wicestaroście do 
składania oświadczeń woli (druk nr 7/4). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

upowaŜnienia Staroście Gryfińskiemu oraz Wicestaroście do składania 
oświadczeń woli. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia upowaŜnienia Staroście Gryfińskiemu oraz Wicestaroście do składania oświadczeń woli  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 7/2010 w sprawie udzielenia 
upowaŜnienia Staroście Gryfińskiemu oraz Wicestaroście do składania 
oświadczeń woli. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

upowaŜnienia Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli 
(druk nr 8/4). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

upowaŜnienia Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli. 
 

Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia upowaŜnienia Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 8/2010 w sprawie udzielenia 
upowaŜnienia Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upowaŜnienia 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pani Bogusławy 
Florek do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieŜącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu (druk  
nr 9/4).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pani Bogusławy 
Florek do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieŜącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upowaŜnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pani Bogusławy Florek do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieŜącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 9/2010 w sprawie 
upowaŜnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pani 
Bogusławy Florek do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieŜącej działalności jednostki organizacyjnej 
powiatu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji 

 i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 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 
pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia” (druk nr 10/4).  

 
 Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa pieluchomajtek dla 
mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 10/2010 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa pieluchomajtek dla 
mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-22/10. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s udzielenia zamówienia na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego w branŜy elektrycznej nad inwestycją pn.: „Dostawa 
i montaŜ, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego do 
zasilania Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.” (druk  
nr 11/4). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
udzielenie zamówienia firmie Projektowanie i nadzór robót 
elektrycznych Ryszard Sznigir z Gryfina, na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego w branŜy elektrycznej nad inwestycją pn.: „Dostawa  
i montaŜ, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego do 
zasilania Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.” za kwotę  
w wysokości 1 464,00 zł brutto. PowyŜsza kwota zostanie uwzględniona  
w zmianach do  projektu budŜetu powiatu na 2011 rok. 
 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wydzielenia paragrafu remontowego  
w budŜecie powiatu w ramach środków będących w dyspozycji 
Wydziału „RI” (druk nr 12/4).  
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie  
z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność  o 36 553,55 zł. 
Kwotę zwiększenia stanową środki na wykonanie robót izolacyjnych 
tarasu  i wykonanie udroŜnienia rurociągu na terenie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.  
 

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

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany w planie wydatków 
budŜetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 r. (druk 
nr 13/4). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 700-Gospodarka 
mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami o 31 000,00 zł, w celu zakupu oleju opałowego dla 
potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Chojnie.  
W/w kwota będzie pochodziła z rezerwy ogólnej  budŜetu powiatu. 
 
14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 14/4). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
w planie wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 
85202-Domy pomocy społecznej o 24 540,00 zł. Kwotę zwiększeń 
stanowią środki na wypłatę nagród dla pracowników. 
 
15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 15/4). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków jednostki o 26 143,02 zł (z przeznaczeniem na 
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wypłatę nagród dla pracowników) oraz zmian w planie wydatków 
związanych z projektem „Doradca zawodowy i pośrednik pracy  
w standardach unijnych” o 750,66 zł. 
 
16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 16/4). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków jednostki w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, 
rozdziale 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  
i przedsiębiorczości o 2 679,00 zł. Zmiany dotyczą projektu 
„Przedsiębiorca to mój zawód”.  
 
17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 17/4). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w grudniu o kwotę 
116 410,86 zł kosztem niewykorzystanej transzy listopadowej w tej 
samej wysokości. 
 
18. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 18/4). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki na realizację zadań zleconych                
o 2 100,00 zł. Kwotę zwiększeń stanowią środki na zakup materiałów 
biurowych. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 19/4). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r.  
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w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego  na 
2010 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
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 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 11/2010 w sprawie 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. 
 
20. 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 20/4). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały 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. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem 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  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 12/2010 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. 
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zlecenie dostawy soli do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych (druk nr 21/4). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Specjalista z  Wydziału 
Zarządzania Drogami – Zdzisław Skrycki.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „FRANPOL” z m. Barcin Wieś dostawy soli 
kamiennej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w ilości 189 ton 
za kwotę 60 181,38 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd zapoznał się z materiałem poglądowym  
dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zlecenie dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych (druk nr 22/4). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Pol-Beton  
z m. ZałęŜe dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych w ilości 754 ton za kwotę 11 744,73 zł brutto. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Specjalista z  Wydziału Zarządzania 
Drogami – Zdzisław Skrycki.   

 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyra Ŝenia zgody na ustawienie standów 
promuj ących kampanie RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego (druk nr 23/4). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor w Wydziale 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Kinga Koeller. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd większością głosów wyraził zgodę na ustawienie 
przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Gryfinie standów 
reklamowych, na których zaprezentowane zostaną projekty 
realizowane w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki tej kampanii 
prowadzonej na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego  mieszkańcy województwa będą mogli 
zobaczyć, co jest w ramach w/w programu realizowane w ich 
najbli Ŝszej okolicy.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor w Wydziale Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Kinga Koeller.   

 
24. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 4/IV/2010. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ________________________________   
 

 

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 …………………………….. 


