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  Protokół nr 159/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 19 grudnia 2013 r. w godz. od 815 do 1250 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 
3.    Protokół Nr 158/IV/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 
Starosty Gryfińskiego do działania w imieniu i na rzecz Powiatu 
Gryfi ńskiego w sprawie realizacji projektu "ZSIN  ̶ Budowa 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  ̶  Faza I" 
(druk nr 1/159). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Geodeta Powiatowy – 

Grzegorz Downar. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Starosty 
Gryfi ńskiego do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Gryfińskiego  
w sprawie realizacji projektu "ZSIN  ̶ Budowa Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach  ̶  Faza I". 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia Starosty Gryfińskiego do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Gryfińskiego  
w sprawie realizacji projektu "ZSIN   ̶  Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  ̶  
Faza I" w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 547/2013 w sprawie 
upoważnienia Starosty Gryfińskiego do działania w imieniu i na rzecz 
Powiatu Gryfińskiego w sprawie realizacji projektu "ZSIN  ̶ Budowa 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  ̶  Faza I". 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Geodeta Powiatowy –  
Grzegorz Downar. 

 
 



 2

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego dot. wniosku Probudex Sp. z o.o. ze Szczecina  
w/s wyrażenia zgody na uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza 
ciepłowniczego do budynku będącego w użyczeniu Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie (druk nr 2/159). 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Probudex  
Sp. z o.o. ze Szczecina, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na uzgodnienie 
projektu budowlanego przyłącza ciepłowniczego do budynku będącego  
w użyczeniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego. 

Jednogłośnie zobowiązał Wydział do wystąpienia do ww. 
Stowarzyszenia, prowadzącego warsztaty terapii zajęciowej, 
o przygotowanie informacji zawierającej wykaz dotychczas wykonanych 
prac remontowych w budynku przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie wraz  
z podaniem wykonawców i wartości wykonywanych prac. 

Ponadto zobowiązał Wydział do wystąpienia do pośredników 
nieruchomości o wydanie opinii w celu określenia, który z budynków  
(tj. budynek po Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82, 
czy budynek Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 
9) byłby bardziej atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Powiatem 
Gryfi ńskim, Gminą Trzcińsko-Zdrój oraz Przedsiębiorstwem 
Inżynieryjno – Budowlanym SEWEKO Spółka z o.o.  
ze Stargardu Szczecińskiego w/s określenia zakresu działań 
zmierzających do odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej 
naruszonej przy budowie kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszów, gm. 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 3/159). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim (właścicielem drogi), Gminą Trzcińsko-
Zdrój (inwestor budowy) oraz Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-
Budowalnym SEWEKO Spółka z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego 
(wykonawca robót) w sprawie określenia zakresu działań do odtworzenia 
nawierzchni drogi powiatowej naruszonej przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w m. Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój. Termin wykonania 
zadania wyznacza się do dnia 31.05.2014 r., w przypadku nie wykonania 
robót przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie (z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy) Gmina zobowiązuje się do niezwłocznego zlecenia 
wykonania robót innemu podmiotowi zaakceptowanego przez powiat – do 
dnia 30.06.2014 r. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika do przedstawienia, do dnia 
9.01.2014 r., informacji dot. zajęcia pasa drogowego przy realizacji ww. 
inwestycji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego 
jednostki (druk nr 4/159). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, pozytywnej opinii Naczelnika „OR”, 
ekspertyzie technicznej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 
składników majątku ruchomego wykazanych w protokole – wniosku  
nr 19/2013 o zlikwidowanie rzeczowych składników wyposażenia, dla których 
prowadzona jest ewidencja ilościowa z dnia 02.12.2013 r.  

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

 
5. Informacja uzupełniająca Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji 

do wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
dot. likwidacji składników maj ątku ruchomego jednostki (druk nr 
5/159). 
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Po zapoznaniu się z informacją uzupełniającą Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji do wniosku Dyrektora Porad ni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie likwidacji składników majątku 
ruchomego jednostki, Zarząd jednogłośnie zakwalifikował niżej 
wymieniony sprzęt komputerowy: 

1) laptop (notebook) Acer Extensa 5200 – nr inwent. PPP/WG-000286, 
2) laptop Jujitsu-Siemens Amilo Pro, nr inwent. 000005/09/ŚTFCh, 
3) laptop Dell Latitude D510, nr inwent. PPP/WG-000291, 
4) drukarka Lexmark E342n, nr inwent. PPP/WG-000313, 

jako zdatny do użytku po dokonaniu prac konserwatorskich oraz zakupie 
niezbędnych części o wartości nie przekraczającej łącznie kwoty 860,00 zł.  
 W związku  z powyższym Zarząd wyraził zgodę na przejęcie ww. sprzętu 
wraz z monitorem Samsung 940NPLU, nr inwent. PPP/W/G-000003  
(w trakcie sprawdzania, wymagana opinia zakładu elektronicznego) na stan 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w celu dalszej eksploatacji. 

Jednocześnie zobowiązał Dyrektora Poradni o wyjaśnienie okoliczności 
w jakich mogło dojść do wystąpienia z wnioskiem o likwidację ww. sprzętu, 
do przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego  
w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę m.in. stanowisko Komisji do spraw 
zagospodarowania ruchomych składników majątkowych działającej  
w Poradni, jak również zakładu naprawczego, który dokonał  
w tym przedmiocie oceny technicznej sprzętu. O dokonanych ustaleniach 
oraz podjętych działaniach należy powiadomić Starostę w terminie  
do dnia 31 stycznia 2014 r. 

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

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek. 

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski o godzinie 9.00 ogłosił 10 minutową 
przerwę w obradach. 
 
6.  Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli dot. sposobu rozliczenia 

udzielonych dotacji Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu HERMES 
w Gryfinie (druk nr 6/159). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo oraz Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
–  Aleksandra Wiewióra. 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli  
dot. sposobu rozliczenia udzielonych w latach 2011-2012 dotacji 
Mi ędzyszkolnemu Klubowi Sportowemu HERMES w Gryfinie, w wyniku 
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przeprowadzonych konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych, 
Zarząd jednogłośnie (1 członek zarządu nie głosował) postanowił 
uwzględnić przy rozliczeniu ww. dotacji wkład rzeczowy uznając, że cel 
zadań publicznych został osiągnięty jak również to, że Zarząd zawierając 
umowy dopuścił m.in. wkład rzeczowy. Należy przyjąć jako wytyczną  
do dalszego postępowania opinię prawną radcy prawnego pana Mariana 
Ludkiewicza. 
 Rozliczenia dotacji dokona Wydział „EK” we współpracy z Głównym 
Specjalistą ds. Kontroli. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły Główny Specjalista ds. Kontroli – 

Edyta Szturo oraz Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  –   
Aleksandra Wiewióra. 

 
7. Opinia Komisji Bud żetu i Gospodarki w/s rozwiązania rezerw celowych 

(druk nr 7/159). 
 
 Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią wydaną przez Komisję Budżetu 
i Gospodarki do wniosku w sprawie zmiany rozwiązania rezerw celowych 
budżetu powiatu na 2013 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
8. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 8/159). 

 
Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 
wydatków jednostki na 2013 r. w dziale 710 – Działalność usługowa, 
rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej o kwotę 134,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
finansowego wydatków w § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków 
korpusu służby cywilnej o kwotę 90,00 zł i § 4110 – Składki na ubezpieczenia 
społeczne – 44,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Powiatowemu Inspektorowi. 
 
9. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 9/159). 
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Na wniosek  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego 
wydatków na uposażenia funkcjonariuszy o kwotę 3 862,00 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków na wynagrodzenia 
osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej, pochodne  
od wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych oraz  zakup materiałów  
i wyposażenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Komendantowi jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 10/159). 

 
Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie, Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r, między paragrafami  
w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5 190,81 zł na wynagrodzenia   
i pochodne. 

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

 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 
r. (druk nr 11/159). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie, Zarząd wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego 
wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 801 - Oświata  
i wychowanie o 5 500,00 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
o  kwotę 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego 
wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 12/159). 

 
 Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
Zarząd wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego wydatków  
na wynagrodzenia o kwotę 21 315,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu finansowego wydatków na zakup energii i usług pozostałych. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 

w/s zmiany planu finałowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
 nr 13/159). 

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian o kwotę  
928,00 zł w planie finansowym wydatków na realizację projektu 
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system 
doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim” oraz o kwotę 4 217,96 zł  
w planie finansowym wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza (zmiany dotyczą m. in. wynagrodzeń i pochodnych). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na2013 r. (druk  
nr 14/159). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian o kwotę 
18 275,72 zł w planie finansowym wydatków na realizację projektu 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfi ńskim” oraz  
o kwotę 45 000,00 zł w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne  
w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. 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 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 15/159). 

 
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 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. 
 
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 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 548/2013 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 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski o godzinie 10.15 ogłosił przerwę  
w obradach do godz. 12.45 
 
16. 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 16/159). 
 

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 549/2013 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”. 
 

17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd omówił zmiany do budżetu powiatu na 2013 r., w związku z pismem z Wydziału 
Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  
o ostatecznych kwotach przyznanych dotacji celowych dla domów pomocy społecznej  
w 2013 r., 
- Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie i Starosty 
Gryfińskiego na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: NK.3.4131.603.2013.SA  
z dnia 9 grudnia 2013 r. dot. podjętej przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały  
Nr XXV/189/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespoły Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej  
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w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych 
w Nowym Czarnowie (wyraża się wolę ponownego przeanalizowania § 4 ww. uchwały),  
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rafała 
Muchy dot. zweryfikowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2013 – 2039 i przywrócenia do budżetu kwoty 250 000,00 zł na remont siedziby Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Gryfinie (Zarząd podejmie decyzję, co do urealnienia wydatków  
w przypadku gdy będzie możliwość zwiększenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska).  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 159/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 
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Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


