
 1

Protokół nr 76/V/2016 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 16 czerwca 2016 r. w godz. od 830 do 1410 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, do którego nie wniesiono 
uwag (porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 75/V/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zawarcie umów dotacji 
celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 1/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umów:  
Nr 8/OŚ/16 i Nr 9/OŚ/16 o udzielenie dotacji celowych (po 4 000,00 zł) 
ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na 
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
tj. zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zawarcie umów dotacji 
celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 2/76). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umów od 
Nr 1-7/OŚ/16 o udzielenie dotacji celowych (po 4 000,00 zł) ze środków 
finansowych Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na realizację 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. zakup 
ekologicznych urządzeń grzewczych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania umowy na udzielenie dodatkowej kwoty 
dotacji podmiotowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie (druk nr 2a/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy na 
udzielenie dodatkowej kwoty dotacji do kwoty 113 000,00 zł dla 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy windy  
w budynku będącym siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33. 

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. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyznania nagrody (druk nr 3/76). 
 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie przyznał nagrody 
(po 500,00 zł) dla 3 osób, które z narażeniem własnego życia uratowały 
tonące  osoby.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego  
z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego – mały grant 
złożonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno (druk  
nr 4/76). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd większością głosów negatywnie 
rozpatrzył ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu 
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bezpieczeństwa i porządku publicznego – mały grant, złożonej przez 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno. Zaproponowane do 
realizacji zadanie tj. podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego  
i ratownictwa w powiecie gryfińskim wykonuje już Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Gryfinie, które otrzymało 
na ten cel dotację w drodze otwartego konkursu ofert. Ponadto 
kalkulacja kosztów realizacji zadania jest nieadekwatna do zakresu 
działań (impreza jednodniowa), a opis zadania jest zbyt ogólny,  
w szczególności nie wskazano konkretnej liczby osób jaką planuje się 
objąć zadaniem, nie wskazano również konkretnego dnia i godzin 
realizacji zadania. Oferta, pomimo że jest składana w trybie 
uproszczonym, powinna zawierać czytelne dane o planowanym 
przedsięwzięciu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie mógł 
uznać celowości realizacji ww. zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 
5/76). 

 
Zarząd przyjął protokół z prac Komisji Stypendialnej oraz 

zatwierdził listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
wraz z określeniem kwot stypendiów dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 233/2016 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie  
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pn.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gminy 
Chojna i Mieszkowice” (druk nr 6/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie 
gminy Chojna i Mieszkowice” wybierając ofertę firmy MALDROBUD 
Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 274 926,72 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zawarcie Aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji 
technicznej dla przebudowy ul. Jaśminowej w Żórawkach (druk  
nr 7/76). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, jednogłośnie wyrażając zgodę na zawarcie 
Aneksu nr 2 do umowy nr 21/ZD/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. 
zawartej z Pracownią Projektową PROMIT Robert Mituta  
z/s w Dobrej Szczecińskiej na wykonanie dokumentacji technicznej na 
przebudowę ul. Jaśminowej w Żórawkach, w którym wydłuża się do 
31.10.2016 r. termin realizacji ww. zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. zawarcia porozumienia z PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w/s „Przebudowy 
kolidującego odcinka przyłącza ciepłowniczego na działce 77/5, 
obręb Gryfino (druk nr 8/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył  Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 

 
 Przedmiotowy wniosek został zdjęty z porządku obrad. 
 

10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. zawarcia umowy cesji uprawnień  
z tytułu nienależytego wykonania, nieusunięcia lub nienależytego 
usunięcia wad i usterek umowy na wykonanie robót budowlanych  
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pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju”- I część zamówienia 
(Rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku Zdroju) zawartej  
z GIARDINO Beata Cabaj (druk nr 9/76). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku Zdroju  
umowy cesji uprawnień z tytułu nienależytego wykonania, nieusunięcia 
lub nienależytego usunięcia wad i usterek umowy na wykonanie robót 
budowlanych pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego  
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju”- I część zamówienia 
(Rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku Zdroju) zawartej  
z GIARDINO Beata Cabaj. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, 
rozbudowa, nadbudowa budynku internatu w SOSW  
w Chojnie – remont dachu” (druk nr 10/76). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz po poprawkach Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa, 
rozbudowa, nadbudowa budynku internatu w SOSW w Chojnie – 
remont dachu”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku internatu w SOSW  
w Chojnie – remont dachu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 234/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa budynku internatu w SOSW w Chojnie – remont dachu”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.06.2016.SD 
 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Stojan Diakowski. 

 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (druk 
nr 11/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w IV 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 IV przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta 
Gryfino? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 235/2016 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino przy  
ul. Sprzymierzonych 9. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu 
Gryfińskiego nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy 
Gryfino (druk nr 12/76). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz 
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Powiatu Gryfińskiego nieruchomości drogowej stanowiącej własność 
Gminy Gryfino. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego 
nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny 
na rzecz Powiatu Gryfińskiego nieruchomości drogowej stanowiącej 
własność Gminy Gryfino tj. ulicy 9 Maja w Gryfinie.                                                    

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
14. 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  
o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo  
o ruchu drogowym (druk nr 13/76). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

 po zapoznaniu się z protokołem Nr KM.7135.21.2015UP z dnia  
9 czerwca 2016 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 Seat Toledo o nr rej. ZGR 77AM, poprzez 
jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu 
pojazdów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   
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15. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie - Wydziału „KM” (druk nr 14/76). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym przenosi się środki na 
wydatki związane z transportem publicznym w kwocie 25 000,00 zł  
z działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75020-Starostwa 
powiatowe do działu 600-Transport i łączność, rozdziału 60004-
Lokalny transport zbiorowy. 

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

16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2016 r. (druk nr 15/76). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85403-Specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze. Zwiększa się plan wydatków na 
wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 764,40 zł,  z przeznaczeniem 
na wypłatę nagrody jubileuszowej, jednocześnie rozwiązuje się o tę 
kwotę rezerwę celową budżetu powiatu na zadania z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej. 

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

17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r. (druk 
nr 16/76). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się 
mian w planie wydatków w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe 
specjalne. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie 
roczne o 8 169,22 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 
na wynagrodzenia osobowe pracowników. 

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

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 
powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu 
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Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk  
nr 17/76). 

 
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. 

 
Przewodniczący Zarządu 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 236/2016 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”. 
 

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
- pismem Sp. „Dom Lekarski” S.A. z/s w Szczecinie dot. umowy spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.; 
- informacją dot. outsourcingu laboratorium; 
- informacją dot. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz dopłaty dokonane 
na kapitał rezerwowy w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.. 
- porządkiem obrad XIX sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2016 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 75/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 …………………………….. 


