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Protokół nr 118/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 21 lutego  2013 r.  w godz. od 1100 do 1320 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 Gryfiński 
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 Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany  
w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na rok 2013 – Wydziału 
„EK” (druk 14a/118). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 117/IV/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do realizacji działań  
w ramach Grantu EURES Odra-Oder na lata 2012-2013 oraz 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją tego grantu (druk nr 1/118). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy – Bogusława Florek. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do realizacji działań w ramach 
Grantu EURES Odra-Oder na lata 2012-2013 oraz udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego 
grantu i wprowadził poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do realizacji działań  
w ramach Grantu EURES Odra-Oder na lata 2012-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją 
tego grantu wraz ze zmianami?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 408/2013 w sprawie 
przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do realizacji 
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działań w ramach Grantu EURES Odra-Oder na lata 2012-2013  
oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją tego grantu.  Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
dyrektorowi jednostki. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia 

Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do projektu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej 
absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich 
czynności związanych z realizacją tego projektu (druk nr 2/118). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfi ńskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu 
„JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  
oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją tego projektu i wprowadził poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do projektu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” 
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu wraz ze zmianami?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 409/2013 w sprawie 
przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do projektu „JUNIOR – program aktywizacj i zawodowej 
absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z realizacją tego projektu. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się dyrektorowi jednostki. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy – Bogusława Florek. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom 
pozarządowym w roku 2012 na realizację zadań publicznych (druk 
nr 3/118). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. informacji o wykor zystaniu  dotacji 
udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2012 na realizację 
zadań publicznych (udzielono 29 dotacji, z czego 20 zadań zostało 
rozliczonych, 8 zadań jest w trakcie rozliczenia, 1 organizacja nie 
złożyła sprawozdania), Zarząd jednogłośnie zajął stanowisko: 

• w przypadku niezłożenia przez organizację pozarządową 
sprawozdania (z wykorzystania dotacji) należy zażądać zwrotu 
udzielonej dotacji, 

• przyj ęto interpretacj ę zapisów zawartych w §10 ust. 3 umowy  
na udzielenie dotacji, w brzmieniu „procentowy udział dotacji   
w całkowitym koszcie zadania publicznego dotacji nie może być 
zwiększony więcej niż o 10 %”. W ten sposób należy dokonać 
weryfikacji 8 nierozliczonych zadań, jak i 20 rozliczonych. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do wydawania decyzji  
o zwrot udzielonej dotacji organizacjom pozarządowych, które nie 
złożyły sprawozdania. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania Turnieju Wiedzy Pożarniczej (druk 
nr 4/118). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dofinansowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kwocie 1 500,00 zł. 
Dodatkowo przekazał materiały promocyjne (gadżety) z logo Powiatu 
Gryfi ńskiego na nagrody dla uczestników turnieju. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s udzielenia dotacji dla Gminy Mieszkowice  



 4

na przygotowanie inscenizacji upamiętniaj ącej wkopanie I Słupa 
Granicznego w Czelinie (druk nr 5/118). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie umowy (z wprowadzonymi zmianami) o udzielenie 
dotacji dla gminy Mieszkowice na przygotowanie inscenizacji 
upamiętniaj ącej wkopanie I Słupa Granicznego w Czelinie w kwocie 
15 000,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk  
nr 6/118). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku 

motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński i wprowadził poprawki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński wraz ze zmianami?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 410/2013 w sprawie 
przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

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

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych  
dot. postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie (druk nr 7/118). 
 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
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plan zamówień publicznych na rok 2013. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
8. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. zamówienia pn. Dostawa fabrycznie 
nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 8/118). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński  
oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Po zapoznaniu się z informacją Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zamówienia  
pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, Zarząd przyjął informacj ę wnosząc jednak 
uwagi co do opisu przedmiotu zamówienia. W specyfikacji należy 
uwzględnić: 

• typ samochodu: kombi, 
• rodzaj paliwa: benzyna lub benzyna+LPG (uwzględnić  

w specyfikacji dodatkowe punkty za gaz), 
• kolor samochodu (granatowy, grafitowy, czarny lub 

podobny), 
• dostarczenie samochodu do siedziby Starostwa. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i  Wydziałowi „ZD”. 
 

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

Andrzej Krzemiński. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s rozpatrzenia wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Widuchowej w sprawie rozłożenia na raty opłat za umieszczenie 
urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg 
powiatowych (druk nr 9/118). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd nie wyraził zgody na rozłożenie na raty Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Widuchowej należności z tytułu opłat  
za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwi ązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, naliczonych zgodnie  
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z  decyzjami Nr 85/U/10, 02/U/11, 27/U/11 oraz 60/U/11. Nadzór  
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
10.  Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy i podpisania umowy  
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przepustu  
w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna w m. Rurka (druk  
nr 10/118). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy i podpisania umowy 
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przepustu  
w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna w m. Rurka, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy tj. Pracownia Projektowa 
Dróg i Mostów „DIM” ze Szczecina, Ryszard Kowalski z oferowaną 
ceną w wysokości 16 000,00 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
11. 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. „Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem  
na 3 zadania I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II – gminy Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – 
gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń” (druk nr 11/118). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. 
„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfi ńskiego, z podziałem na 3 zadania I – gminy: Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy Banie, 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 przeprowadzeni postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego,  
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z podziałem na 3 zadania I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy Banie, 
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 411/2013 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 I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II – gminy Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – 
gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulic powiatowych – 
Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie” (druk nr 12/118). 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami w/s zatwierdzenia wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulic powiatowych – 
Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie”, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór Wykonawcy tj. MALDROBUD Spółka 
Komandytowa z Myśliborza,  z oferowaną ceną w wysokości 
3 086 553,12 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
13. Wniosek Sekretarza Powiatu w/s zatwierdzenia końcowego 

sprawozdania z inwentaryzacji rocznej za 2012 r. (druk nr 13/118). 
  

W tym momencie posiedzenie opuścił członek Zarządu Powiatu Roman Rataj. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Sekretarz Powiatu  

w/s sprawozdania końcowego z przebiegu inwentaryzacji rocznej  
za 2012 r.,  Zarząd jednogłośnie przyjął informacj ę z przeprowadzonej 
inwentaryzacji wraz z rozliczeniem niedoborów i nadwyżek.  Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Sekretarz Powiatu. 
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14. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 14/118). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym 
wydatków jednostki na 2013 r.,  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 853 – 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – 
Pozostała działalność, paragrafach 4017 i 4019 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników o kwotę 23 905,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu finansowego wydatków o tę samą kwotę  
w paragrafach 4177 i 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe w związku  
z realizacją projektu „Kreatywni i kompetentni” w ramach Progra mu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i dyrektorowi jednostki. 

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatowego na rok 2013 – Wydziału „EK” (druk nr 14a/118). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie fin ansowym 
wydatków Starostwa Powiatowego na rok 2013 – Wydziału „EK”, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego 
wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
rozdziale 92195 – Pozostała działalność, paragrafie 2710 – Dotacja 
celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących o kwotę 15 000,00 zł przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu  finansowego wydatków o tę samą kwotę  
w paragrafie 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie  
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
JST, w związku z udzieleniem dotacji na zadanie pn. „Przygotowanie 
inscenizacji historycznej upamiętniaj ącej wkopanie I Słupa 
Granicznego w Czelinie. Nadzór nad realizacją zadania powierza  
się Wydziałowi „FK” i Wydziałowi „EK”. 

 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  10.01.2013r.  w  sprawie   wykonania 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 r. (druk nr 
15/118). 

 
Na posiedzenie wrócił członek Zarządu Powiatu Roman Rataj. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2013 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 412/2013 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 r. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 

 
- Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa  
znak: AB.6743.3.14.2013.AM z dnia 13.02.2013 r. w/s rozpatrzenia lub wyznaczenia 
organu do rozpatrzenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia  
na budowę, wniesionego przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w sprawie remontu 
nawierzchni drogi powiatowej nr 1438Z ul. Barnkowo w Chojnie oraz przebudowie 
drogi 1457Z ul. Słowiańska w Chojnie. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 118/IV/2013. 
 
 
Protokół sporządziła Edyta Rybacka ________________________________   
 

      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 …………………………….. 
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