
 1

Protokół nr 44/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu  22 października 2015 r. w godz. od 1100 do 1625 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. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, który został rozszerzony 
o następujące punkty: 
-Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w/s wyrażenia zgody na udzielenie  zamówienia w trybie z wolnej ręki   
pn. „Roboty dodatkowe - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego  
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju - I część zamówienia: 
Rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 1a/44). 
-Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na  
2015 r. (druk nr 1b/44). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 43/V/2015 z dnia 15 października 2015 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd” 
w 2015 r. (druk nr 1/44).  

 
 Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny 
samorząd” w 2015 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: 
„Aktywny samorząd” w 2015 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  
w Gryfinie. 
 

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

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie  zamówienia  
w trybie z wolnej ręki  pn. „Roboty dodatkowe - Restauracja 
historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdroju - I część zamówienia: Rewitalizacja parku 
wokół DPS w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 1a/44). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z protokołem konieczności 
nr 4, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy na roboty 
dodatkowe przy inwestycji „Restauracja historycznego obiektu 
zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju -  
I część zamówienia Rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku 
Zdroju”, z obecnym Wykonawcą tj. firmą Giardino Beata Cabaj  
z/s w Szczecinie za kwotę  8 862,49 zł brutto. Jednocześnie Zarząd 
zaznaczył, iż w/w roboty nie mają wpływu na termin zakończenia 
umowy podstawowej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 1b/44). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na zwiększenie o 13 367,64 zł planu wydatków jednostki  
z przeznaczeniem na naprawę kotła. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, 
aby wymieniony człon kotła został objęty min. roczną gwarancją.  

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

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 2 do umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu 
Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi Kupującego oraz 
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oświadczenia w sprawie rozliczenia wykonania umowy 
inwestycyjnej na lata 2012-2014 przez „Dom Lekarski” S.A. (druk  
nr 2/44). 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksu nr 2 do umowy sprzedaży udziałów należących do 
Powiatu Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi Kupującego oraz 
wyraził zgodę na podpisanie oświadczenia w sprawie rozliczenia 
wykonania umowy inwestycyjnej na lata 2012-2014 przez „Dom 
Lekarski” S.A. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s akceptacji projektu uchwały 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie” Spółka z o.o. oraz upoważnienia Członków Zarządu 
Powiatu do reprezentowania i podejmowania uchwał, podpisywania 
umów i oświadczeń na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk nr 3/44). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się i przyjął  materiały 
przygotowane na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie”, które odbędzie się 27 października 
2015 r. Jako swoich przedstawicieli w ww.  Zgromadzeniu, Zarząd 
jednogłośnie wybrał Starostę Wojciecha Konarskiego oraz 
Wicestarostę Jerzego Milera i wskazał wytyczne w zakresie głosowania 
podejmowanej uchwały.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 
terenie powiatu dot. linii Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino 
(druk nr 4/44). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 3 do 
umowy nr 3/KM/2015 zawartej w dniu 16 kwietnia 2015 r.  
z operatorem Bernardem Grzybowskim prowadzącym działalność 
transportową w zakresie świadczenia usług pasażerskich na linii 
użyteczności publicznej na trasie Czarnówko-Pacholęta-Marwice-
Gryfino, w którym zmienia się rozkład jazdy (dot. odjazdu z Gryfina -  
z godz. 12.50 na godz. 11.21). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu (druk nr 5/44). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia,  
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 
kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  
w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 
nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  
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o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy Prawo  
o ruchu drogowym (druk nr 6/44). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

 po zapoznaniu się z protokołem Nr KM.7135.1.7.2014.UP z dnia  
15 października 2015 r. komisji ds. dokonania oceny przydatności 
pojazdów, które stały się własnością  Powiatu Gryfińskiego na 
podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz opinią techniczną 
wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
likwidację pojazdu osobowego marki Honda Accord o nr rej.  
CBY 74XX, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na 
stację demontażu pojazdów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska oraz  Członek Zarządu – Jan Gładkow. 

 
9. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s wyrażenia zgody na 

podpisanie umowy o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi 
Biznesowy VPN na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego 
(druk nr 7/44). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu Informatyki 

– Waldemar Trzeciak. 
 

Na wniosek Kierownika Referatu Informatyki, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą tj. firmą 
Orange Polska S.A. z/s w Warszawie na świadczenie usługi Biznesowy 
VPN za kwotę 59 027,70 zł brutto/24m-ce. 

  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi 
Informatyki. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki – 
Waldemar Trzeciak. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy na modernizację nawierzchni odcinka 
drogi powiatowej Nr 1357Z Daleszewo-Chlebowo, dł. 100 mb (druk 
nr 7a/44). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą 
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MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą  
w Myśliborzu na wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka drogi 
powiatowej Nr 1357Z Daleszewo-Chlebowo o dł. 100 mb za kwotę 
69 752,69 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 8/44). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
dochodów i wydatków  o 2 872,50 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie posiłków dla uczniów szkoły. 

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

12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2015 r. (druk nr 9/44). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 1 826,66 zł 
plan wydatków jednostki w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy 
na składki na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. 

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

13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 10/44). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
o 60 900,00 zł plan wydatków jednostki w rozdziale 85204-Rodziny 
zastępcze na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wraz  
z pochodnymi, dla osób pełniących obowiązki rodzinnych domów 
dziecka, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia 
rodzinnego oraz osób do pomocy, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
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planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na świadczenia 
społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia. 

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

 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 11/44). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicedyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan wydatków jednostki w rozdziale 80130-Szkoły 
zawodowe o 4 184,25 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków w rozdziale 80195-Pozostała działalność, z przeznaczeniem 
na wypłatę Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

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

15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 12/44). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania z zakresu oświaty  
i wychowania plan wydatków jednostki o 11 537,19 zł. 

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

16. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 13/44). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę w październiku o 30 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy w grudniu.  

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

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 
powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk  
nr 14/44). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 133/2015 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
O godz. 1320 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia X sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
O godz.1615 wznowiono obrady. 
 

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2015 rok (druk nr 15/44). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2015 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. 
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 134/2015 w sprawie zmiany 
uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 
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2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
- pismem z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, znak KN-KN.5041.58.2014, 
dot. projektu ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji  
o Nieruchomościach i zobowiązał Wydział „GP” do przygotowania odpowiedzi dla 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawiającej stan realizacji 
przedmiotowego projektu.  
- odpowiedzią Naczelnika Wydziału „RI” skierowaną do firmy Giardino Beata Cabaj 
ze Szczecina,  dot. kosztorysu zamiennego na roboty budowlane dotyczące 
ogrodzenia w związku z realizacją inwestycji pn. Rewitalizacja parku wokół Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju; 
- pismem Naczelnika Wydziału „RI” skierowanym do Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie o przedłożenie dokumentacji  dotyczącej 
wycinki drzew na terenie przyszkolnym; 
- odpowiedzią Naczelnika Wydziału „RI” skierowaną do firmy MULTIPOL 
podwykonawcy realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju na pismo dot. wypłacenia zaległej kwoty za usługę.  
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 44/V/2015. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

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

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


