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 Protokół nr 127/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 25 kwietnia 2013 r. w godz. od 1000 do 1740  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 Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane o nr działki 162/1 obręb 3 miasto Gryfino - budynek Szpitala (druk  
nr 9a/127). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2) 

3. Protokół Nr 126/IV/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 

1. 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 2013 r. (druk nr 1/127). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd 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 2013 r. 

 
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 2013 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 444/2013 w sprawie 
zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
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niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2013 r. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przekazanie Polskiemu 
Stowarzyszeniowi Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie dotacji w wysokości 35 000,00 zł (I transza w kwocie 20 000,00 zł  
w terminie do 14 dni od podpisania umowy; II transza w kwocie  
15 000,00 zł w terminie 8.10.2013 r.) na realizację zadania publicznego  
pn. „Samodzielni – rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym” oraz Stowarzyszeniu Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Goszkowie dotacji w wysokości 
27 600,00 zł (I transza w kwocie 13 800,00 zł w terminie do 14 dni  
od podpisania umowy; II transza w kwocie 13 800,00 zł w terminie  
8.10.2013 r.) na realizację zadania publicznego pn. „Hipoterapia jako 
naturalna metoda rehabilitacja dzieci i osób niepełnosprawnych” i podpisał 
w tym zakresie odpowiednio umowę nr PCPR/MJ/011/2013 i umowę  
nr PCPR/MJ/012/2013. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

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

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na opracowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1404Z 
Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Gogolice  
i podpisania umowy w tym zakresie (druk nr 2/127). 
 

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 zatwierdził wybór Wykonawcy Zakład 
Usług Technicznych „KOMPLET INWEST” ze Szczecina na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej  
Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – 
Gogolice (o długości 7 km), za kwotę 68 880,00 zł brutto i podpisał w tym 
zakresie umowę Nr 19/ZD/2013. 

Ponadto Zarząd przedyskutował sprawę związaną z niszczeniem 
nawierzchni dróg powiatowych powstałych w wyniku ciężkich prac 
rolniczych i leśnych i zobowiązał Wydział „ZD” do zorganizowania 
spotkania z nadleśnictwami z terenu powiatu, nawiązania współpracy  
 i opracowania procedur w zakresie zgłaszania wywózek z lasów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych w Gryfinie na koszenie terenów zielonych 
wchodzących w pasy dróg powiatowych w m. Gryfino (druk  
nr 3/127).  
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr 20/ZD/2013 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o.  
w Gryfinie na wykonanie usługi związanej z mechanicznym koszeniem traw 
na terenach zielonych, na ulicach w mieście Gryfino (na ulicach: 1 Maja,  
9 Maja, Asnyka, Fabryczna, Flisacza, Krasińskiego, Kolejowa, Kołłątaja, 
Pomorska, Sprzymierzonych, Armii Krajowej, Łączna), za kwotę  
do 25 200,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zajęcia 

stanowiska do propozycji Gminy Gryfino dot. zawarcia 
porozumienia na współfinansowanie wykonania dokumentacji 
technicznej dla przebudowy dróg na terenie m. Żabnica i Gryfino – 
Mniszki (druk nr 4/127). 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Jan Podleśny. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami dot. propozycji Gminy Gryfino w sprawie zawarcia porozumienia 
na współfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej dla 
przebudowy dróg na terenie m. Żabnica i Gryfino, Zarząd jednogłośnie 
podtrzymał stanowisko w zakresie współpracy w realizacji niniejszego 
przedsięwzięcia i skierował pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
informuj ące m.in. o tym, że: 

- Gmina powinna być Inwestorem wiodącym, z uwagi na dużo większe 
potrzeby projektowe na drogach gminnych, obecnie wymagają one budowy 
od podstaw, a w tym zakresie Powiat nie posiada kompetencji. Projekt dot. 
dróg powiatowych mógłby zostać sporządzony w wersji uproszczonej; 

- intencją współpracy ze strony Powiatu jest pomoc merytoryczno-
finansowa w realizacji zadania, które w głównej mierze rozwiązuje 
problemy mieszkańców m. Żabnica i Mniszki; 

- Zarządowi nie są znane powody wyłączenia z porozumienia drogi 
technologicznej do zakładu Gryfskand, której budowa stanowiła dotychczas 
podstawę do działań w zakresie modernizacji dróg na terenie ww. 
miejscowości; 
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- Zarząd oczekuje na zaakceptowanie porozumienia przedłożonego  
w dniu 29 października 2012 r, (wskazującego Gminę jako lidera oraz 
uwzgledniającego podstawowy problem drogi dojazdowej do zakładu),  
w innym wariancie Powiat we własnym zakresie będzie sukcesywnie 
poprawiał stan dróg powiatowych.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do ustalenia 
własności działki, po której biegną tory kolejowe do zakładu Gryfskand 
oraz określenia długości tego odcinka. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek  - Jan Podleśny. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
w/s wyrażenia zgody na zlecenie likwidacji dzikich wysypisk  
i usunięcia zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/127). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 
likwidacji dzikich wysypisk i usunięcia zanieczyszczeń z pasów dróg 
powiatowych wraz z wywozem śmieci na składowisko odpadów 
komunalnych na terenie: 

• Gminy Mieszkowice, Firmie Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.  
z Mieszkowic, za kwotę 4 378,06 zł brutto; 

• Gminy Trzcińsko-Zdrój, Firmie Zakład Komunalny z Trzci ńska-
Zdrój, za kwotę 5 346,90 zł brutto; 

• Gminy Chojna, Firmie Usługi Warsztatowe T. Łyczakowski  
z Morynia, za kwotę 5 995,84 zł brutto; 

• Gmin Cedynia i Moryń, Firmie Usługi Warsztatowe T. Łyczakowski  
z Morynia, za kwotę 7 211,46 zł brutto; 

• Gminy Gryfino, Firmie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka 
z o.o.  z Gryfina, za kwotę 5 668,80 zł brutto; 

• Gminy Widuchowa, Firmie Zakład Gospodarki Komunalnej  
z Widuchowej, za kwotę 3 244,70 zł brutto; 

• Gmin Banie i Stare Czarnowo, Firmie Usługi Budowlane Ambroziak 
Jan z Gryfina, za kwotę 8 143,74 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie udziału przedsiębiorców  
z powiatu gryfińskiego uczestniczących w targach INKONTAKT 
2013 w m. Schwedt (druk nr 6/127). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji 
Kultury, Sportu i  Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie Cechowi Rzemiosł Różnych  
i Przedsiębiorców z Gryfina dotacji celowej w kwocie  3 000,00 zł  
na dofinansowanie realizacji zadania promującego Powiat Gryfiński oraz 
zatrudnienie i aktywizację lokalnego rynku pracy pn. „Udział 
przedsiębiorców z terenu powiatu gryfińskiego w targach INKONTAKT  
w Schwedt (Niemcy) w dniach 1-2 czerwca 2013 r.” i podpisał umowę  
Nr 9/EK/2013 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej z zakresu 
kultury fizycznej (druk nr 7/127).  
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie 
Klubowi Bokserskiemu „Garda” z Chojny dotacji w kwocie 7040,00 zł  
na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Gala Boksu im. Jana 
Brodowiaka”, które odbędzie się  w dniu 1 czerwca br. w Chojnie. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” do złożenia wniosku 
o przesunięcie środków finansowych w ramach budżetu powiatu (z działów 
630-Turystyka, 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 926-
Kulura fizyczna). 

Nadzór na realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zwolnienia z realizacji zajęć dydaktycznych w roku 
szkolnym 2012/2013 (druk nr 8/127). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarz ąd większością głosów wyraził zgodę na zwolnienie 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z realizacji 
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zajęć dydaktycznych z matematyki w wymiarze 3 godzin tygodniowo  
w roku szkolnym 2012/2013, w okresie od dnia 2 maja do dnia 31 sierpnia 
br.  

Nadzór na realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s informacji o realizacji zalecenia dot. opracowania polityki 
kadrowej w jednostkach oświatowych (druk nr 9/127). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie informacji o realizacji zalecenia  
w zakresie opracowania polityki kadrowej w jednostkach oświatowych, 
jednogłośnie przyjął uzupełnione zasady prowadzenia polityki kadrowej 
opracowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie oraz zalecił 
ich stosowanie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i ww. Dyrektorom jednostek oświatowych.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji 
Kultury, Sportu i  Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na dysponowanie 
nieruchomością na cele budowlane o nr działki 162/1 obręb 3 miasto 
Gryfino - budynek Szpitala (druk nr 9a/127). 

 
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 wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 
układu wewnętrznego pomieszczeń RTG wraz ze zmianą użytkowania 
części korytarza na potrzeby sali badania wysiłkowego oraz  
na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oznaczoną nr działki 
162/1 położoną w obrębie ewidencyjnym 3 miasto Gryfino, zabudowanej 
budynkiem Szpitala i skierował pismo do Prezesa Zarządu „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
11. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zmian w harmonogramie realizacji 
wydatków budżetowych jednostki na 2013 r. (druk nr 10/127).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki  
na 2013 r., polegających na zwiększeniu transzy w kwietniu o kwotę  
30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w lipcu o kwotę 
21 000,00 zł i listopadzie o kwotę 9 000,00 zł, w związku z bieżącymi 
wydatkami realizowanymi przez jednostkę. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 

 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie  realizacji wydatków budżetowych 
jednostki na 2013 r. (druk nr 11/127).  
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie, jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r., polegających 
na zwiększeniu transzy w kwietniu o kwotę 51 245,34 zł oraz w maju  
o kwotę 276 980,34 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych 
transz w lutym o kwotę 327 455,93 zł i marcu o kwotę 769,75 zł, w związku 
z realizowanymi przez jednostkę projektami konkursowymi.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 

 
13. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyrażenia zgody na podpisanie 

sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok (druk 
nr 12/127). 

 
Zarząd omówił i jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe 

Powiatu Gryfińskiego za 2012 r., które zostanie przedłożone Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu w ustawowym terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała  
od godz. 1240 do godz. 1730. 
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14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego   
na 2013 rok (druk nr 13/127). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 445/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 
rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok (druk nr 14/127). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 446/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- Artkuł prasowy pt. „Nawet 300 dni” z Kuriera Szczecińskiego z dnia 29 marca 2013 r. wraz 
z odpowiedzią Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. na pismo 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znak: 
GN.8023.48.2013.PI dot. udzielenia informacji w/s świadczeń zakontraktowanych na opiekę 
długoterminową przez Spółkę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
  
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 127/IV/2013. 
 
 
 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 …………………………….. 


