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  Protokół nr 160/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 31 grudnia 2013 r. w godz. od 820 do 1105 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 159/IV/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania umowy  
o pracę z Panią Elżbietą Antkowicz Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 1/160). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły: Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji Agnieszka Turek oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

  
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pani Elżbiety Antkowicz o rozwiązanie 

umowy o pracę za porozumieniem stron oraz omówił projekt uchwały w tej 
sprawie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Elżbietą Antkowicz Dyrektorem 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 550/2013 w sprawie rozwiązania 
umowy o pracę z Panią Elżbietą Antkowicz Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (za porozumieniem stron). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i p.o. Dyrektorowi jednostki. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania zespołu  

ds. przejęcia majątku i dokumentacji Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie od dyrektora Pani Elżbiety Antkowicz (druk  
nr 2/160). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu  
ds. przejęcia majątku i dokumentacji Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie od dyrektora Pani Elżbiety Antkowicz. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania zespołu ds. przejęcia majątku i dokumentacji Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie od dyrektora Pani Elżbiety Antkowicz w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 551/2013 w sprawie powołania 
zespołu ds. przejęcia majątku i dokumentacji Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie od dyrektora Pani Elżbiety Antkowicz. 

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

  
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia 

stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie (druk nr 3/160). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska 

pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora 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 552/2013 w sprawie powołania 
zespołu ds. przejęcia majątku i dokumentacji Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie od dyrektora Pani Elżbiety Antkowicz. 

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

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk  
nr 4/160). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia pełniącej 
obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 553/2013 w sprawie 
upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
jednostki. 

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

  
Zarząd omawiając sprawy konkursu na stanowisko Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (w związku z przygotowaną 
dokumentacją) jednogłośnie zdecydował, aby w składzie komisji 
konkursowej znalazł się jeden przedstawiciel Związków Zawodowych  
oraz jeden przedstawiciel wskazany przez załogę jednostki.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie Pani Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły: Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji Agnieszka Turek oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-Saków, Zastępca 

Naczelnika  Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński 
oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk. 

 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Adriana 
Salamończyk przedstawiła informacje dot. niemożności dochowania terminu 
naprawy zepsutego kotła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
spowodowanego nieprzysłaniem części zapasowych z Niemiec. W związku z tą 
sytuacją zaistniała niemożność wykorzystania środków finansowych 
przekazanych jednostce na ten cel w 2013 r. Dyrektor zwróciła się z prośbą  
o przekazanie ich w roku 2014. 
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 Zarząd po zapoznaniu się z informacją dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie dot. niemożności dochowania terminu 
naprawy zepsutego kotła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie spowodowanego nieprzysłaniem części zapasowych z Niemiec  
oraz z zaistniałą sytuacją tj. niemożnością wykorzystania środków 
finansowych przekazanych jednostce na ten cel w 2013 r. i prośbą  
o przekazanie ich w roku 2014 r., zobowiązał dyrektora jednostki  
do złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie na kolejne posiedzenie 
Zarządu. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa w/s rozpatrzenia ofert na naprawę awarii kotła w Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu (druk nr 6/160). 

 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych do przeanalizowania i zbadania możliwości 
zastosowania w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu paliwa drzewnego 
(pellet) w związku z czym przeniósł wniosek do rozpatrzenia na kolejne 
posiedzenie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług obsługi 
prawnej" (druk nr 5/160).  

 
Zarząd zobowiązał Zastępcę Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych do ponownego przeanalizowania 
kryterium dot. do świadczenia osobowego, które zastosowano  
przy wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej". W związku z wątpliwościami, 
które się pojawiły i niejasnościami związanymi z jego wyliczeniem (który  
de facto uniemożliwia jego precyzyjne określenie, a może być decydujące  
przy wyborze oferty) Zarząd jednogłośnie (1 członek Zarządu nie brał 
udziału w głosowaniu) postanowił rozstrzygnąć wniosek na kolejnym 
posiedzeniu do czasu uzyskania opinii, co do wadliwości bądź też nie tego 
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kryterium oraz zwrócenie się do Serwisu Administracyjno Samorządowego  
z zapytaniem w przedmiotowej sprawie w celu uzyskania niezależnej opinii. 

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

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-Saków, Zastępca Naczelnika  
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński 

 
7. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany nazwy zadania 

inwestycyjnego na "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" 
(druk nr 7/160). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu 
Informatyki Waldemar Trzeciak. 

 
 Na wniosek Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę zadania inwestycyjnego z nazwy 
„Zakup sprz ętu komputerowego” na „Zakup sprzętu komputerowego i 
oprogramowania”  
z uwagi na zakup oprogramowania na potrzeby wydziału „RI”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się kierownikowi Referatu 
Informatyki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki 

Waldemar Trzeciak. 
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 8/160). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków jednostki na 2013 r. w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie o kwotę 39 453,03 zł w związku z zapłatą zobowiązań wobec 
pracowników z tytułu zawartych umów i Kodeksu pracy oraz zobowiązań  
z tytułu zawartych umów z kontrahentami.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 
rok (druk nr 9/160). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje  
się zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 r. polegającej  
na zmniejszeniu niewykorzystanych transz w październiku o kwotę 
40 671,00 zł i w listopadzie o kwotę 21 320, 55 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transzy w grudniu o kwotę 61 991, 55 zł.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2013 rok (druk nr 10/160). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmiany  
w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 r. polegającej  
na zmniejszeniu niewykorzystanej transzy we wrześniu o kwotę 5 835, 67 zł,  
przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu o tę samą kwotę.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 11/160). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków jednostki na 2013 r., w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
o kwotę 5 380,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
o kwotę 50,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego wydatków 
do rzeczywistych potrzeb. 

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 12/160). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków  
na pochodne od wynagrodzeń w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 
531,00 zł. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2013 rok (druk nr 13/160). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmiany  
w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 r. polegającej  
na zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w sierpniu o kwotę 2 788, 00 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu  o tę samą kwotę.   

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

 
14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 31.12.2013 r., 
których termin płatno ści przypadnie w styczniu 2014 r. (druk  
nr 14/160). 
 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

Zarząd wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań do kwoty 41 234,00 zł  
z tytułu kontynuacji umów wymienionych w przedmiotowym wniosku, 
których termin zapłaty upływa w styczniu 2014 r.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 15/160).  
 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków 
jednostki na 2013 r. na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 556, 38 zł. 

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

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 16/160). 
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Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian o kwotę  
6 395,91 zł w planie finansowym wydatków na realizację projektu 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfi ńskim”,  
oraz o kwotę 4 000,00 zł w planie finansowym wydatków na wynagrodzenia  
i pochodne w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie  
oraz o kwotę 2 482, 85 zł w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 
85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. 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 17/160). 

 
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?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 554/2013 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”. 
 

18. 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 Gryfińskiego  
na 2013 rok (druk nr 18/160). 
 

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. 
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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 555/2013 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”. 
 

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie z dnia 17 grudnia 2013 r. dot. kosztów wynajmu gabinetów dydaktycznych 
znajdujących się w trwałym zarządzie jednostki, na okres do 3 lat tj. od 01 stycznia  
do 30 czerwca 2014 r., 
- Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie  
znak: WUP.VA.0701/19-6/AMa/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. dot. podziękowania  
za zaangażowanie powiatu gryfińskiego w realizację działań na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy, podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie.  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 160/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Edyta Rybacka _______________________________ 
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