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Protokół nr 62/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 02 lutego 2012 r. w godz. od 815 do 1120 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 uzupełniony o następujący punkt: 
     - Omówienie realizacji usunięcia usterek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Chojnie (druk nr 2a/62). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).  

3. Protokół Nr 61/IV/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik  

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału  Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany w planie wydatków, 
którego dysponentem jest Wydział „OŚ”(druk nr 1/62).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków, którego dysponentem 
jest Wydział „OŚ”, polegającą na przesunięciu pomiędzy zadaniami  
w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 6050 –Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych kwoty 5 779,50 zł z zadania  
pn. „Termomodernizacja budynku pawilonu nr IV edukacyjnego  
w Nowym Czarnowie w zakresie: ocieplenia ścian, dachu, stropodachu 
i wymiana stolarki okiennej” na zadanie pn. „Projekt wraz  
z dokumentacją kosztorysową na wymianę instalacji c.o. c.w. e.e. oraz 
termomodernizacja obiektu – budynek przy ul. Niepodległości 39  
w Gryfinie”. Nadzór nad wykonaniem zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” oraz wnioskodawcom.  

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz 



 2

kosztorysów na roboty zaniechane oraz dodatkowe. Udzielenie 
zamówienia w trybie z wolnej ręki pn. „Roboty dodatkowe – 
Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego przy  
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie docieplenia ścian, 
stropodachu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej” (druk  
nr 2/62). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej 
ręki pn. „Roboty dodatkowe – Termomodernizacja budynku Szpitala 
Powiatowego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie 
ocieplenia ścian, stropodachu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej” 
oraz kosztorys zamienny na kwotę 5 779,50 zł, udzielając zamówienia 
dotychczasowemu Wykonawcy – Zakład Budowlany inż. Zbigniew 
Olejnik z Różanki. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „RI”  
do przygotowania we własnym zakresie koncepcji zagospodarowania 
terenów zielonych przy inwestycji na ul. Armii Krajowej w Gryfinie, 
we współpracy z Prezesem Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

  
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.3.2012.AM. 
 
3. Omówienie realizacji usunięcia usterek w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Chojnie (druk nr 2a/62). 
 

Po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie usuwania usterek  
w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przesunięcie ostatecznego terminu wykonania prac przez 
Wykonawcę do dnia 30 marca 2012 r., ze względu na częściowe 
wykonanie prac w okresie ferii zimowych (usunięcie przecieków  
w korycie rynny i zacieków ze ścian pokoi wychowanków) oraz  
na niesprzyjające warunki atmosferyczne (niska temperatura).  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik  

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

4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zaopiniowania kandydatury Siostry Małgorzaty 
Kałdowskiej na Dyrektora DPS w Moryniu (druk nr 3/62). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd pozytywnie zaopiniował 
kandydaturę Siostry mgr Małgorzaty Kałdowskiej na stanowisko 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 
 

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

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s ustalenia dotacji na 2012 rok dla Gminy Gryfino  
i Gminy Chojna na realizację powierzonego zadania publicznego  
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej  
oraz dla Gminy Gryfino na realizację zadania publicznego  
w zakresie kultury fizycznej (druk nr 4/62). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie ustalił dotacje na rok 2012 dla: 
- Gminy Gryfino na realizację powierzonego zadania w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 8000,00 zł 
oraz w zakresie kultury fizycznej w wysokości 90 000,00 zł; 
- Gminy Chojna na realizację powierzonego zadania w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 8000,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
O godz. 910 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 5 minutową przerwę  
w obradach. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o dofinansowanie pobytu 
uczniów ze szkoły hiszpańskiej w ramach realizacji programu 
wymiany młodzieży (druk nr 6/62). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie 
pobytu uczniów ze szkoły hiszpańskiej w ramach realizacji projektu 
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wymiany młodzieży pn. „Bridging the gap – Polonia i Katalonia”  
w kwocie 9 000,00 zł, z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu. 

Jednocześnie Zarząd zaproponował rozważenie zmiany programu 
pobytu uczniów, w celu pokazania im atrakcyjności terenu Powiatu 
Gryfi ńskiego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK” i Dyrektorowi szkoły. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2011 r. 
(druk nr 7/62). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2011 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w 2011 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 198/2012 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński  
w 2011 r.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK”  
do przygotowania informacji na temat zatrudnienia pracowników 
pedagogicznych w jednostkach oświatowych powiatu. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne  
w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla uczennicy kl. II Gimnazjum 
(druk nr 5/62). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki oraz z orzeczeniem Nr 57/11/12  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
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zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
na nauczanie indywidualne uczennicy klasy II Gimnazjum w wymiarze  
10 godzin tygodniowo od dnia 06.02.2012 r. do dnia 31.03.2012 r. 
Wykonanie powyższego zadania powierza się Wydziałowi „EK” oraz 
Dyrektorowi szkoły. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s ogłoszenie 

aukcji na sprzedaż drewna z wycinką 92 szt. drzew rosnących  
w pasach drogowych dróg powiatowych Nr 1364Z Drzenin – 
Sobieradz, DP Nr 1366Z Chwarstnica-Bartkowo oraz Nr 1362Z 
Wełtyń – Gajki, położonych na terenie gminy Gryfino oraz 
powołanie komisji przetargowej do w/w postępowania (druk  
nr 8/62). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami-Arkadiusz Durma. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie 
aukcji w celu wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki 92 szt. 
drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Nr 1364Z 
Drzenin – Sobieradz, Nr 1366Z Chwarstnica-Bartkowo oraz Nr 1362Z 
Wełtyń – Gajki, położonych na terenie gminy Gryfino, ustalając cenę 
wyjściową (netto) w wysokości 28,50 zł za m3 drewna. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż 
drewna z wycinką 92 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Nr 1364Z Drzenin – 
Sobieradz, Nr 1366Z Chwarstnica-Bartkowo oraz Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, położonych na terenie 
gminy Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 199/2012 w sprawie 
powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej  
na sprzedaż drewna z wycinką 92 szt. drzew rosnących w pasach 
drogowych dróg powiatowych Nr 1364Z Drzenin – Sobieradz,  
Nr 1366Z Chwarstnica-Bartkowo oraz Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, 
położonych na terenie gminy Gryfino. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.02.2012.MI. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami-Arkadiusz Durma. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2012 r. (druk nr 10/62). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Roman Rataj. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmniejszenie planu wydatków jednostki o kwotę 2 000,00 zł  
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała 
działalność, paragrafie 4307-Zakup pozostałych usług. Środki 
finansowe zwiększą rezerwę ogólną budżetu Powiatu. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
szkoły. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

budżetu powiatu na  2012 r., zmiany planu finansowego Wydziału 
„ZD” (druk nr 11/62).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
dochodów Powiatu o kwotę 20 742,51 zł (refundacja z gminy 
Mieszkowice wydatków na remont drogi w m. Czelin) oraz o kwotę 
200 000,00 zł (refundacja z gminy Trzcińsko-Zdrój wydatków  
na przebudowę drogi Trzcińsko-Zdrój – Warnice), przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu dochodów w paragrafie 6610-Dotacje celowe 
otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego o kwotę 200 000,00 zł i zwiększeniu planu wydatków 
Wydziału na zadanie „Inwestycje na drogach powiatowych”  
o kwotę 20 742,51 zł. Zarząd zobowiązał Wydział „FK”  
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego o kwotę  
200 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Stare 
Czarnowo w kwocie 140 000,00 zł (dotacja celowa z Gminy Stare 
Czarnowo zgodnie z umową z dnia 22.11.2011 r.) oraz przebudowę 
chodnika w m. Krzymów w kwocie 60 000,00 zł (dotacja celowa  
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na zadanie inwestycyjne z Gminy Chojna, zgodnie z umową z dnia 
30.11.2011 r. w sprawie wspólnej realizacji w 2012 roku robót 
drogowych na drodze powiatowej Nr 1390Z Chojna-Piasek,  
w miejscowości Krzymów). Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” oraz Wydziałowi „ZD”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GN” 
(druk nr 12/62). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zmniejszenie planu wydatków Wydziału w dziale  
851 –Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 –Szpitale ogólne, paragrafie 
4270 –Zakup usług remontowych o kwotę 4 689,36 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 6060 -Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych. Nadzór nad realizacją  
zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Wydziałowi „GN”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu dochodów powiatu oraz zmiany w palnie 
wydatków jednostki na 2012 r. (druk nr 13/62). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu dochodów Powiatu o kwotę 1 206,25 zł i plan wydatków 
jednostki o kwotę 7 515,94 zł w związku z realizacją projektu 
„Przedsiębiorca to mój zawód”, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej o kwotę 6 309,69 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2012 rok (druk nr 14/62). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Roman Rataj. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok, do którego zostały 
wprowadzone poprawki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawkami projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok? 
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Za – 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 
15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 - Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie 

w zakresie realizacji zadań przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
 i Leśnictwa, Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział 
Zarządzania Drogami. 

 
O godz. 1105 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 5 minutową przerwę  
w obradach. 
 
16.  Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s prawie 

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. „Bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfi ńskiego, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: 
Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie  
II – gminy: Chojna i Trzci ńsko-Zdrój; zadanie III – gminy: 
Cedynia, Mieszkowice i Moryń” (druk nr 9/62).  

 Od tego momentu ponownie w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami-Arkadiusz Durma. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na „Bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego,  
z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Chojna i Trzcińsko-
Zdrój; zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Mory ń”.  

 
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. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego,  
z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie  
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II – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 200/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem  
na 3 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa, zadanie II – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie 
III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.01.2012.MI. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami-Arkadiusz Durma. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 62/IV/2012. 
 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz________________________________   
 

 

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 …………………………….. 


