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Protokół nr 81/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 31 maja 2012 r. w godz. od 745 do 1000  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. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
zmian (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 80/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 
których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk  
nr 1/81). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 
których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości i zobowiązał 
Naczelnika Wydziału „GN” do uzupełnienia projektu o materiał 
poglądowy zawierający informację o środkach finansowych 
uzyskanych z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku ZSP Nr 2  
w Gryfinie za rok ubiegły.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem 
jest część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw –  0 osób, 
Wstrzymało się –  0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(dot. nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 236/2, 
położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy  
ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym 
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zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie). 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/81). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw –  0 osób, 
Wstrzymało się –  0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
gruntowej i przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, 
oznaczonej numerem działki 236/2 o pow. 3,2093 ha. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „GN” do uzupełnienia 
projektu o materiał poglądowy zawierający określenie kwoty i okresu 
opłaty za ustanowienie służebności od ENEA Operator Sp. z o.o. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s kosztów  
z tytułu korzystania ze służebności drogowej dla nieruchomości 
położonej przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie (druk nr 3/81). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na wystąpienie do Prezesa Zarządu Gryfi ńskiego TBS  
z pismem informującym o negatywnym rozpatrzeniu przedstawionego 
sposobu rozliczenia kosztów z tytułu korzystania ze służebności 
drogowej dla nieruchomości położonej przy ul. Sprzymierzonych  
w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. omówienia działalności Spółki za 
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2011 r. oraz  ustalenie wytycznych na zgromadzenie wspólników 
Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie dla przedstawiciela Zarządu 
Powiatu w Gryfinie (druk nr 4/81). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem  
z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie za 2011 r. oraz  
jednogłośnie ustalił: 
- na przedstawiciela Zarządu Powiatu na Zgromadzenie Wspólników 
Spółki – Wojciecha Konarskiego, 
- jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki – Mieczysława 
Sawaryna. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wskazał wytyczne dla swojego 
przedstawiciela na Zgromadzenie Wspólników Spółki, zwołane na 
dzień 27 czerwca br. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na 
wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna 
(druk nr 5/81). 

  

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na 
wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna, 
Zarząd w związku z wątpliwościami dot.„częściowej strefy ochronnej” 
oraz „skuterów wodnych” zobowiązał Zastępcę Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do jego uzupełnienia  
i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

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

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup wraz  
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji   
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186  
poz. 1322)” (druk nr 6/81). 

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 jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych 
wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 
poz. 1322)” 
 
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. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie 
rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 263/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z sukcesywną 
dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)”. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.10.2012.SD 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zlecenie wykonania badań nośności odcinków dróg 
powiatowych (druk nr 7/81). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Politechniki Szczecińskiej Laboratorium Drogowe wykonania badań 
nośności odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Chojna  
tj. Nr 1409Z, Nr 1404Z, Nr 1401Z, oraz 1402Z za kwotę 11 070,00 zł 
brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania naprawy oraz wzmocnienia 
barieroporęczy na moście zlokalizowanym w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1361Z Daleszewo-Czepino w m. Dębce (druk  
nr 8/81). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Budowlane 
Ambroziak Jan z Gryfina wykonania naprawy oraz wzmocnienia 
barieroporęczy na moście zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1361Z Daleszewo-Czepino w m. Dębce za kwotę 27 060,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Wniosek Zastępcy 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 udzielenia zamówienia publicznego pn. Remont 
istniejącego utwardzenia terenu przy budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na ulicy 11 Listopada 16D (druk  
nr 9/81). 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie, które otrzymało brzmienie: „przebudowa istniejącego 
utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na ulicy 11 Listopada 16D”. 

 
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. „przebudowa istniejącego utwardzenia terenu przy budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na ulicy 11 Listopada 16D”?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 264/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „przebudowa istniejącego 
utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na ulicy 11 Listopada 16D”. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.14.2012.MI 
 
10. Omówienie przygotowań do roku szkolnego 2012/2013 w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie – Adriana Salamończyk oraz  Naczelnik Wydziału 

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

 
Zarząd omówił wraz z Dyrektorem zatwierdzony w dniu  

24 maja br. arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2012/2013, zagrożenia w perspektywie  
2 letniej i konieczność wcześniejszego reagowania na nie oraz wskazał 
wspólne kierunki działań. Ustalono również termin (wrzesień br.)  
i sposób przedstawienia  strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej  
w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016 dla grona pedagogicznego 
jednostki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK” i Dyrektorowi ZSP Nr 1 w Chojnie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie – Adriana Salamończyk.  
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11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  
nr 10/81). 

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

 
Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji 

Stypendialnej w dniu 30 maja 2012 r. oraz projektem uchwały  
w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfi ńskiego dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfi ński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 265/2012 w sprawie 

określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wyra żenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy 
nr EK/23/2012 z dnia 30.04.2012 r. na realizację zadania 
publicznego pt. Konferencja „Historia Polski hymnem pisana” 
(druk nr 11/81). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr EK/23/2012 z dnia 30.04.2012 r. 
w którym przedłuża się do dnia 25 lipca 2012 r. termin realizacji 
zadania publicznego pt. Konferencja „Historia Polski hymnem pisana” 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie 
gryfi ńskim na lata 2012-2016” (druk nr 12/81). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej  
w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na 
lata 2012-2016” 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 przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty 
ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016”. 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. 
 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie składników majątku ruchomego (druk 
nr 13/81). 

 

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 nieodpłatne przekazanie przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie składników majątku ruchomego  
tj. zbędnego dla Starostwa umeblowania. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „OR” i Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   
 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok (druk nr 14/81). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
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w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 266/2012 w sprawie zmiany 

uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”.  

 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej 27 kwietnia 2012 r. przez 
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Gryfinie w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w zakresie dofinansowania osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz 
pozyskiwania środków unijnych w 2010 r. 
  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 81/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 …………………………….. 


