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Protokół nr 79/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 17 maja 2012 r. w godz. od 800 do 1145  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: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz kosztorysów na roboty zaniechane 
oraz dodatkowe. Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki pn.: „Przebudowa 
pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy – zagospodarowanie terenu” (druk nr 16/79). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 78/IV/2012 z dnia 10 maja 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s udzielenia wsparcia finansowego w związku  
z wyjazdem reprezentacji szkoły na XVI Ogólnopolski Młodzieżowy 
Turniej Motoryzacyjny – Finał Ogólnopolski (druk nr 1/79). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. środków finansach 
znajdujących się w dyspozycji Wydziału, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dofinansowanie do kwoty 1 000,00 zł wyjazdu reprezentacji 
szkoły na XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – 
Finał Ogólnopolski (środki będą pochodziły z promocji). Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku KS Energetyk o zmianę zakresu 
realizowanego zadania publicznego pn. „Uczestnictwo młodzieży 
reprezentującej powiat w imprezach o zasięgu co najmniej 
wojewódzkim” (druk nr 2/79). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystki, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosku KS Energetyk 
Gryfino o zmianę zakresu realizowanego zadania publicznego  
pn. „Uczestnictwo młodzieży reprezentującej powiat w imprezach  
o zasięgu co najmniej wojewódzkim”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia „RAZEM” o wsparcie 
finansowe organizacji konkursu pn. „Smaki ryb odrzańskich” 
(druk nr 3/79). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Stowarzyszenia „RAZEM” jednogłośnie wyrażając zgodę na udzielenie 
dotacji w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację 
konkursu pn. „Smaki ryb odrzańskich” (środki będą pochodziły  
z działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 
92195- Pozostała działalność, § 2360- Dotacje dla organizacji). Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania poprawy odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice na 
odcinku Żelechowo – Pąkowo (druk nr 4/79). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „MULTIPOL” 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Chojny wykonania poprawy 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój 
– Warnice na odcinku Żelechowo – Pąkowo za kwotę  53 736,24 zł 
brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  
i „OŚ”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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 udzielenia zamówienia publicznego pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie 
chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1390Z Chojna – Piasek w miejscowości 
Krzymów” (druk nr 5/79). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz 
zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1390Z Chojna – 
Piasek w miejscowości Krzymów”. 

 
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. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika 
oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1390Z Chojna – Piasek w miejscowości 
Krzymów” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 256/2012 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów 
położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1390Z Chojna – Piasek  
w miejscowości Krzymów”. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.13.2012.MI 
 

Dodatkowo Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do wystąpienia  
do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 
RDW w Chojnie z wnioskiem o oczyszczenie i naprawę ścieżki 
rowerowej do granicy (Gryfino - Mescherin).  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie 
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umowy dzierżawy pomieszczenia użytkowego, mieszczącego się  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 6/79). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 1 lipca 
2012 r. umowy dzierżawy pomieszczenia użytkowego o pow. 66,15 m2, 
mieszczącego się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie. 
Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeznaczenie  
w/w pomieszczenia do dzierżawy na okres do 3 lat, przyjmując 
dotychczasową stawkę dzierżawy 8 zł/ m2. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie wraz z opinią  Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody 
na wynajem pokoi w budynku internatu szkoły (druk nr 7/79). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na wynajem pokoi  
w budynku internatu szkoły po stawkach: 

- 35,00 zł brutto za osobę w pokoju z dostępem do wspólnej 
łazienki, 

- 50,00 zł brutto za osobę w pokoju z dostępem do oddzielnej 
łazienki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
  

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2012r. oraz podpisanie umów w tym zakresie 
(druk nr 8/79). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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Zarząd, po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji 
Konkursowej omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012r.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym w 2012r. oraz podpisanie umów w tym zakresie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 257/2012 w sprawie 

zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie 
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2012r. oraz po wprowadzeniu poprawek wyraził 
zgodę na podpisanie umów w tym zakresie. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Dyrektorowi PCPR.  
 

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

 
9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 9/79). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmiany w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., zgodnie z którym 
zwiększa się o 26 000,00 zł transzę w maju przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę transzy październikowej.  Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi 
jednostki. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  

w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. 
- Wydziału „ZD” (druk nr 10/79). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się 
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o 60 000,00 zł plan wydatków w paragrafie 6610-Dotacje celowe 
przekazane gminie na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Trzcińsko-
Zdrój, zgodnie z umową w sprawie wykonania nakładki bitumicznej                     
na ul. Cmentarnej w Trzcińsku-Zdroju, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „ZD”. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 
r.(druk nr 11/79). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 
80195-Pozostała działalność. Zmiany dotyczą projektu pn. „Staże 
gastronomów” w ramach programu Leonardo da Vinci. Zmniejsza się 
plan wydatków w paragrafie 4307-Zakup usług pozostałych  
o 12 034,75 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafów płacowych 
o 11 202,60 zł i paragrafu 4217-Zakup materiałów i wyposażenia  
o 832,15 zł, w celu dostosowania wydatków projektu do rzeczywistych 
potrzeb. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk  
nr 12/79). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 258/2012 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
13. Wniosek 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 udzielenia zamówienia publicznego pn. „Remont II piętra 
w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz  
z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych -  I etap” 
(druk nr 13/79). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków,  

Zastępca Naczelnika – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz po wprowadzeniu poprawek 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie, które 
otrzymało brzmienie: „Modernizacja II piętra w budynku internatu 
przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz z wymianą instalacji sanitarnych, 
elektrycznych -  I etap”. 
 
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. „Modernizacja II piętra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – 
wraz z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych -  I etap”? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 259/2012 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja II piętra  
w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz z wymianą 
instalacji sanitarnych, elektrycznych -  I etap”. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.9.2012.SD 
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14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie 
wykonania opracowania załącznika ekologiczno – technicznego do 
Regulaminu IV konkursu GIS Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz podsumowania audytów 
wszystkich obiektów objętych projektem pn. „Termomodernizacja 
budynków Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 14/79). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie PUH Energokonsult z Koszalina wykonania 
opracowania załącznika ekologiczno – technicznego do Regulaminu IV 
konkursu GIS Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz podsumowania audytów wszystkich 
obiektów objętych projektem pn. „Termomodernizacja budynków 
Powiatu Gryfińskiego” za kwotę 2 460,00 zł brutto. Środki będą 
pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 
15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu 
do umowy na wykonywanie stałych usług porządkowych zawartej  
z firmą WISAG POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina (druk nr 15/79). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 51/RI/11 z dnia 27.12.2011 r. na 
wykonywanie stałych usług porządkowych zawartej z firmą WISAG 
POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina, w którym zmniejsza się zakres 
przedmiotu umowy oraz wartość (dot. rezygnacji PINB z usług 
sprzątania). Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„RI” i „GN”. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz 
kosztorysów na roboty zaniechane oraz dodatkowe. Udzielenie 
zamówienia w trybie z wolnej ręki pn.: „Przebudowa pomieszczeń 
w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy – zagospodarowanie terenu” (druk  
nr 16/79). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę, aby zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku po 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy – zagospodarowanie terenu” podzielić na etapy. Decyzję  
w zakresie zlecenia wykonania etapu pierwszego, Zarząd podejmie po 
otrzymaniu wartości kosztorysowej. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków, Zastępca Naczelnika 

– Andrzej Krzemiński. 
 
O godz.1030 Zarząd Powiatu wraz z Naczelnikiem Wydziału Remontów Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Agnieszką Madejak-Saków udali  się do budynku internatu 
przy ZSP Nr 2 w Gryfinie.  Obrady zostały  wznowione o godz. 1135 . 
 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z opinią prawną dot. sposobu przyjęcia przez organ stanowiący 
informacji zawierającej ocenę zasobów pomocy społecznej powiatu. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 79/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 

 

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 …………………………….. 


