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Protokół nr 95/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 6 września 2012 r. w godz. od 800 do 1025  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 Zarzadzania Drogami dot. wyrażenia zgody na 
podpisanie umowy na wykonanie poprawy systemu odwodnienia skrzyżowania 
drogi powiatowej Nr 1376Z z drogą gminną w miejscowości Górnowo (druk  
nr 8b/95). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 94/IV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umowy  
z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie  
z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na usługi 
pralnicze  (druk nr 1/95). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
dla Dyrektora na zawarcie umowy, która będzie obowiązywała  
w kolejnym roku budżetowym, z Wykonawcą wyodrębnionym  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia 
ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
do 14 000 euro na usługi pralnicze. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. usunięcia awarii instalacji kanalizacji 
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sanitarnej przy budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy 
ul. 11 Listopada 16 d (druk nr 2/95). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy na roboty budowlane z firmą 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Marek Andrych z Gryfina, 
polegające na usunięciu awarii instalacji kanalizacji sanitarnej przy 
budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16 d  
za kwotę 10 732,05 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „RI”. 
 
3. 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. „Sporządzanie  
i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców  Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” (druk nr 3/95). 

 
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.  „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie”. 
 
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. „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców  
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 312/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej 
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w Nowym Czarnowie”. 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.2720.22.2012.SD 

 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu” (druk nr 4/95). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 
unieważniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  
w zakresie docieplenia stropodachu”, ze względu na to, iż złożona 
oferta nie obejmowała całego zakresu zamówienia. 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.272.15.2012.SD 
 
5. 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. „Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia 
stropodachu” (druk nr 5/95). 

 
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.  „Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia 
stropodachu”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 
docieplenia stropodachu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 313/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia 
stropodachu”. 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.272.24.2012.SD 
 
6. 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 oraz biegłego do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Ubezpieczenie  majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń 
komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 6/95). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Pan Tomasz Bąk - broker 
ubezpieczeniowy, Dyrektor Przedstawicielstwa Nord Partner Sp. z o.o. w Szczecinie 

oraz  Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

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.  „Ubezpieczenie  majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie  majątku, odpowiedzialności cywilnej  
i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 314/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie  
majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „RI” i „OR”. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „GN” do przedłożenia 
kopii umów w zakresie ubezpieczenia budynków Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie sp. z o.o. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Pan Tomasz Bąk - broker 
ubezpieczeniowy, Dyrektor Przedstawicielstwa Nord Partner Sp. z o.o. w Szczecinie, 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek oraz Zastępca 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  

– Andrzej Krzemiński. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.23.2012.SD 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania robót remontowych mostu 
położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1367Z w m. Szczawno na 
rzece Tywa (druk nr 7/95). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po uzupełnieniu opisu przedmiotu zlecenia, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Budowlane Ambroziak Jan  
z Gardna wykonania robót remontowych mostu położonego w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1367Z w m. Szczawno na rzece Tywa, za kwotę 
31 980,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego 

przekazania kostki brukowej dla Komendy Powiatowej Policji  
w Gryfinie (druk nr 8/95). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami dotyczącym nieodpłatnego przekazania kostki brukowej dla 
Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Zarząd zobowiązał 
Naczelnika Wydziału „ZD”, przy pomocy Wydziału „FK”,  
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do ponownej analizy wniosku pod względem formalno-prawnym  
i przedstawienia go w późniejszym terminie. 
 
9. 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. „Przebudowa 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie na 
odcinku o długości ok. 85 mb. w miejscowości Dołgie oraz 
nawierzchni bitumicznej drogi Nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo 
na odcinku Widuchowa PKP – Bolkowice o dł. 895 mb” (druk  
nr 8a/95). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn.  „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – 
Linie na odcinku o długości ok. 85 mb. w miejscowości Dołgie oraz 
nawierzchni bitumicznej drogi Nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo na 
odcinku Widuchowa PKP – Bolkowice o dł. 895 mb”. 
 
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 nawierzchni drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie na 
odcinku o długości ok. 85 mb. w miejscowości Dołgie oraz nawierzchni bitumicznej drogi Nr 1381Z 
Widuchowa – Lubanowo na odcinku Widuchowa PKP – Bolkowice o dł. 895 mb”  w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 315/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni 
drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie na odcinku o długości  
ok. 85 mb. w miejscowości Dołgie oraz nawierzchni bitumicznej drogi 
Nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo na odcinku Widuchowa PKP – 
Bolkowice o dł. 895 mb”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarzadzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.24.2012.MI 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie poprawy 
systemu odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1376Z  
z drogą gminną w miejscowości Górnowo (druk nr 7b/95). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą STRABAG 
Sp. z o.o. Grupa Stargard Szczeciński na wykonanie poprawy systemu 
odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1376Z z drogą 
gminną w miejscowości Górnowo za kwotę 50 499,25 zł brutto. Środki 
finansowe na powyższe zadanie będą pochodziły z budżetu Wydziału 
„OŚ” a nadzór nad jego realizacją  powierza się Wydziałowi „ZD”  
i „OŚ”. 
 

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

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany ustalonego tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2012/2013 (druk 
nr 9/95). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na 
zmianę ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć prowadzonych bezpośrednio z dzieckiem lub na jego rzecz  
w roku szkolnym 2012/2013, ustalając wymiar 5 godzin tygodniowo. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na 
nauczanie indywidualne dla 3 uczniów (druk nr 10a/95). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki oraz orzeczeniami Nr 31/11/12,  
Nr 40/11/12 i Nr 29/11/12 o potrzebie indywidualnego nauczania, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie na nauczanie indywidualne  
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3 uczniów tj. 2 uczniów z kl. I LO w wymiarze 12 godzin tygodniowo,  
1 uczeń z kl. III LO w wymiarze 14 godzin tygodniowo, od dnia 
09.09.2012 r. do końca roku szkolnego. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK” oraz Dyrektorowi szkoły.  
 
13. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 11/95). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 
28 728,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 
3 013,00 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na nagrody 
jubileuszowe i odprawy emerytalne. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Wicedyrektorowi jednostki. 
 
14. 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 12/95). 

 
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 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 316/2012 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”.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Jan Podleśny. 
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15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystki dot. wniosku Zastępcy Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie 
w/s wsparcia finansowego reprezentacji szkoły w związku  
z wyjazdem na Finał Korespondencyjnej Ligii LA Szkół 
Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezesa Szkolnego Związku 
Sportowego Zielona Góra 2012 (druk nr 10/95). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku  Zastępcy Dyrektora ZSP  
Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie  wyraził zgodę na 
dofinansowanie reprezentacji szkoły kwotą 1200,00 zł w związku  
z wyjazdem na Finał Korespondencyjnej Ligii LA Szkół 
Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezesa Szkolnego Związku 
Sportowego Zielona Góra 2012. 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.   

 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Po zapoznaniu się z pismem Ministerstwa Środowiska, znak: DZW-5-
247/34036/12/MS, z dnia 28 sierpnia 2012 r. dot. opracowania rządowego programu 
systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry, Zarząd zobowiązał Wydział „OŚ” do 
ponownego wystąpienia z pismem do Ministerstwa Środowiska, zaznaczając, iż istotą 
rzeczy w tej sprawie nie jest samo koryto rzeki Odry, tylko utrzymanie w należytej 
sprawności kanałów i urządzeń hydrotechnicznych.  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 95/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
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Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 
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