
Protokół nr 61/V/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 25 lutego 2016 r. w godz. od 900  do 1640  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 następujący punkt:
-  Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie zaopiniowania
propozycji  zaliczenia  do  kategorii  dróg  gminnych  ulicy  Innowacyjnej  
w miejscowości Gardno (druk nr 8a/61). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół  Nr  60/V/2016  z  dnia  18  lutego  2016  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  zajęcia  stanowiska  w  sprawie
wniosku Zarządu spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. o
rozłożenie  na  raty  części  czynszu  dzierżawnego  za  nakłady,
remonty,  które  nie  zostały  uznane  do  rozliczenia  w roku  2015 r.
(druk nr 1/61).

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,  po  zapoznaniu  z  opinią  Skarbnika
Powiatu,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  rozłożenie  na  raty
części czynszu dzierżawnego w wysokości 42 098,48 zł, który nie został
uznany do rozliczenia w roku 2015 r. i podpisał porozumienie w tym
zakresie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

2. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na zorganizowanie
III przetargu oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie
w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (druk
nr 2/61).
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Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej w III przetargu ustnym
nieograniczonym  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta
Gryfino? 

Za - 4 osoby
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  181/2016  w  sprawie
ustalenia  wysokości  ceny  wywoławczej  w  III  przetargu  ustnym
nieograniczonym  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino.

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  Organizacji  i  Informacji  
w/s  wyrażenia  zgody  na  zmianę  sposobu  zagospodarowania
zbędnych  składników  majątku  ruchomego,  użytkowanych  przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Daleszewie (druk nr 3/61).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.  

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zmianę  sposobu  zagospodarowania
zbędnych  składników  majątku  ruchomego  (3  szafy),  użytkowanych
przez  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w  Daleszewie,  wykazanych  
w  protokole  nr  1/2016  Komisji  do  spraw  zagospodarowania
ruchomych składników majątkowych z dnia 15 lutego 2016 r., poprzez
ich nieodpłatne przekazanie dla Koła Gospodyń Wiejskich. W związku
z  powyższym  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  rozwiązanie
umowy użyczenia w tym zakresie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.

4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku
ruchomego, użytkowanych przez jednostkę (druk nr 4/61).

2



Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Dyrektora Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie  w  sprawie
zagospodarowania  składników  majątku  ruchomego  użytkowanych
przez  jednostkę  (dot.  2  kotłów  grzewczych),  rozpatrzy  po  jego
uzupełnieniu.  

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.  

5. Wniosek  Geodety  Powiatowego  w/s  zawarcia  umowy  użyczenia  
dot.  przekazania  do  używania  drukarki  kodów  kreskowych  oraz
czytnika kodów kreskowych (druk nr 5/61).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Geodeta Powiatowy
 – Grzegorz Downar.

Na  wniosek  Geodety  Powiatowego,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę  na  zawarcia  umowy  użyczenia,  nr  KN-EGB.4042.101.2015,  
z  Głównym  Urzędem  Geodezji  i  Kartografii  z/s  w  Warszawie  
w sprawie przekazania do używania drukarki kodów kreskowych oraz
czytnika kodów kreskowych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”.

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

6. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w  Gryfinie  dot.  zatwierdzenia  koncepcji  projektu  pt.  Oparcie
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Tacy Sami” (druk
nr 6/61).

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

Na wniosek  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w  Gryfinie,  po  wprowadzeniu  poprawek,  Zarząd  jednogłośnie
zatwierdził  koncepcję  projektu  pt.  Oparcie  społeczne  dla  osób  
z zaburzeniami psychicznymi „Tacy Sami”.

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

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka
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7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych  w/s  zatwierdzenia  planu  zamówień  publicznych  
dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie
Powiatowym w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 7/61).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.

Zarząd jednogłośnie postanowił,  iż  wniosek Naczelnika Wydziału
Remontów, Inwestycji  i  Zamówień Publicznych w sprawie  przyjęcia
planu  zamówień  publicznych  dotyczącego  postępowań  o  udzielanie
zamówień  publicznych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Gryfinie  na  
2016  rok  rozpatrzy  w  późniejszym terminie,  po  jego  uzupełnieniu  
i wprowadzeniu poprawek.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia
zgody na zlecenie wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego
dla  12  skrzyżowań  dróg  powiatowych  z  istniejącymi  liniami
kolejowymi (druk nr 8/61).

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  zlecenie  firmie  KORTEM  Zdzisław
Pudło ze Szczecina wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego
dla  12  skrzyżowań  dróg  powiatowych  z  istniejącymi  liniami
kolejowymi za kwotę 18 450,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

9. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
zaopiniowania  propozycji  zaliczenia  do  kategorii  dróg  gminnych
ulicy Innowacyjnej w miejscowości Gardno (druk nr 8a/61).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania
propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Innowacyjnej
w miejscowości Gardno.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w  sprawie  zaopiniowania  propozycji  zaliczenia  do  kategorii  dróg  gminnych  ulicy  Innowacyjnej  
w miejscowości Gardno w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?
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Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  182/2016  w  sprawie
zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy
Innowacyjnej w miejscowości Gardno.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

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

10.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  dofinansowania  eliminacji  powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (druk nr 9/61).

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

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  dofinansowanie  
eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem
na zakup pucharów, nagród i wyżywienia.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

11.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki w/s dofinansowania wydania monografii zespołu Teatru
Tańca EGO VU (druk nr 10/61).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia „Środowisko
Inicjatyw  Artystycznych  HYBADU”,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę  na  dofinansowanie  w  kwocie  3 000,00  zł  wydania  monografii
zespołu  Teatru  Tańca  EGO  VU,  powstającej  w  ramach  obchodów  
jubileuszu 25-lecia działalności. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

12.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia
pomocy finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 11/61).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice.

 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Mieszkowice  w  brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?
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Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd  przyjął  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Mieszkowice  
z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zadania  z  zakresu  kultury  –
„Obchody 71. Rocznicy forsowania Odry”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

13.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  zmiany  planu  finansowego  wydatków  Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie  na  2016  r.  -  Wydziału  „EK”  (druk  
nr 12/61).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się 
o  500,00  zł  plan  wydatków  Zespołu  Szkól  Ponadgimnazjalnych  
w  Chojnie,  z  przeznaczeniem  na  wypłatę  stypendium  za  wybitne
wyniki  w  nauce,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  planu  wydatków
Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

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

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

14.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  
w/s przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej
Policji  w  Szczecinie  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie
Wojewódzkich  Obchodów  Święta  Policji  w  Gryfinie  (druk  
nr 13/61).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego  – Waldemar Derkacz.

Zarząd  negatywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Zarządzania Kryzysowego dot. przekazania środków finansowych dla
Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Szczecinie  z  przeznaczeniem  na
dofinansowanie Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Gryfinie, ze
względu na brak środków.

W uchwale budżetowej na 2016 r. w zakresie dofinansowania KPP,
Zarząd zaproponuje ewentualne zmiany w miesiącu marcu.
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Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „ZK”  
i „FK”. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego  – Waldemar Derkacz.

15.Wniosek  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  
w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych
jednostki na 2016 r. (druk nr 14/61).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Powiatowego  Inspektora
Nadzoru  Budowlanego  w  Gryfinie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się
transzę w lutym o 20 941,00 zł, transze od czerwca do sierpnia oraz  
od października do listopada po 541,00 zł i w grudniu o 545,00 zł, przy
jednoczesnym zmniejszeniu transz w marcu o 16 567,00 zł, w kwietniu
o 2 968,00 zł i w maju o 3 767,00 zł oraz we wrześniu o 889,00 zł w celu
dostosowania  transz  do  wpływów  dotacji  z  Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego. 

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

16.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu
powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu
Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania
uchwały  budżetowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok  (druk  
nr 15/61).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu
na  2016  rok  oraz  zmiany  uchwały  nr  167/2016  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego
na 2016 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 183/2016 w sprawie zmiany
budżetu  powiatu  na  2016  rok  oraz  zmiany  uchwały  nr  167/2016
Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  21  stycznia  2016  r.  w  sprawie
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.
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17.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały
nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r.
w  sprawie  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu  Powiatu
Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 16/61).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r.  
w  sprawie  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu  Powiatu
Gryfińskiego na 2016 rok.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  172/2016  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  28  stycznia  2016  r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 184/2016 w sprawie zmiany
uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia
2016  r.  w  sprawie  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu
Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

O godz. 1220 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach
do czasu  zakończenia  XV sesji  Rady Powiatu  w Gryfinie.  O godz.1630 wznowiono
obrady.

18.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały
nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na
2016 rok (druk nr 17/61).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na
2016 rok.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  167/2016  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  21  stycznia  2016  r.  
w  sprawie  wykonania  uchwały  budżetowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok  w  brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 185/2016 w sprawie zmiany
uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia
2016  r.  w  sprawie  wykonania  uchwały  budżetowej  Powiatu
Gryfińskiego na 2016 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

19.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
-  pismem  Dyrektora  Oddziału  Zachodniopomorskiego  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych,  znak:  0-16/OPP/AG/255/16 z dnia 11 lutego
2016 r. dot. umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;
-  decyzją  Zastępcy Zachodniopomorskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego  w  Szczecinie  znak:  NHD.9020.1.53.2016  z  dnia  26  stycznia  2016  r.  
dot. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Fila w Chojnie.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 61/V/2016.

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 ……………………………..
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