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Protokół nr 107/V/2017 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 26 stycznia 2017 r. w godz. od 930 do 1355 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 106/V/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy na wykonywanie usług utrzymania czystości, koszenia 
terenów zielonych oraz opróżniania koszy ulicznych w pasach 
drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk  
nr 1/107). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 1/ZD/2017  
z Firmą Usługowo - Handlową „ELWI” z Gryfina na utrzymanie 
czystości, koszenie terenów zielonych oraz opróżnianie koszy ulicznych 
w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino  
w okresie od dnia 01.02.017 r. do 31.01.2018 r., do kwoty 77 019,34 zł 
brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 
umowy na wykonanie wycinki i podcinki drzew, wraz  
z nasadzeniami kompensacyjnymi w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 2/107). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 2/ZD/2017  
z firmą „PAJMA” Zakład Usługowy Łukasz Pajdzik z/s w Gorzowie 
Wlkp. na wykonanie wycinki i podcinki drzew, wraz z nasadzeniami 
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kompensacyjnymi w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego za kwotę 115,500 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 
propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Parkowej, 
Wiosennej w Trzcińsku – Zdroju (druk nr 3/107). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Parkowej, 
Wiosennej w Trzcińsku – Zdroju. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Parkowej, 
Wiosennej w Trzcińsku – Zdroju w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 321/2017 w sprawie 
zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: 
Parkowej, Wiosennej w Trzcińsku – Zdroju.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przygotowanie 
do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 
Stare Czarnowo, Gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/107). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia 
zgody na przygotowanie do sprzedaży nieruchomości oznaczonej  
nr działki 517/1 o powierzchni 3,09 ha, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Stare Czarnowo, Gmina Stare Czarnowo, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie postanowił 
wezwać właściciela nieruchomości przyległej do pasa drogowego do 
przesunięcia ogrodzenia posesji na właściwą granicę nieruchomości  
w terminie do 31 marca 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
i „ZD”. 
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W tym momencie  posiedzenie opuścili: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych 
dotyczącego postępowań o udzielanie zamówień publicznych  
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na rok 2017 (druk nr 5/107). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan 
zamówień publicznych dotyczący postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Mury 
obronne zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów 
obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie” (druk 
nr 6/107). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję 
projektu pt. „Mury obronne zabezpieczenie i odbudowa odcinka 
zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową  
w Chojnie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pt. „Europejska jakość  
w szkoleniu zawodowym” w ramach programu Erasmus+, KA 1, 
mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET z Kartą jakości 
mobilności  (druk nr 7/107). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu  
pt. „Europejska jakość w szkoleniu zawodowym” w ramach programu 
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Erasmus+, KA 1, mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET 
z Kartą jakości mobilności. 

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

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chojnie (druk nr 8/107). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, w którym wprowadzono poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie wraz z poprawką? 
  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 322/2017 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie (dot. realizacji projektu  
pt. „Europejska jakość w szkoleniu zawodowym”). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Wicestarosta – Jerzy Miler. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 
organizację nauczania indywidualnego dla ucznia klasy II liceum 
ogólnokształcącego (druk nr 9/107). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli: Jolanta Majewska Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie oraz Maciej Puzik Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

 
Na wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie, po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 47/2016/2017  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne ucznia klasy II liceum 
ogólnokształcącego, w wymiarze 12 godzin tygodniowo od 30 stycznia 
2017 r. do 23 czerwca 2017 r.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścili: Jolanta Majewska Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie oraz Maciej Puzik Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. przyjęcia koncepcji funkcjonowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 10/107). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd rozpoczął dyskusję nt. funkcjonowania oświaty 
ponadgimnazjalnej, zapoznał się z koncepcją funkcjonowania sieci 
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu 
Gryfińskiego i zawnioskował o jej uzupełnienie oraz kontynuację 
dyskusji w tym zakresie w późniejszym terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 11/107).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie postanowił 
zwiększyć plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność  
o 97 123,53 zł, w związku z realizacją pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” finansowanego środkami z PFRON. Zgodnie z 
umową, środki z PFRON, niewykorzystane w 2016 roku zwiększają 
plan wydatków w 2017 rok. 

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

12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2017 r. (druk nr 12/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
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zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza, w rozdziale 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-
Wychowawcze o 1 514,10 zł, z przeznaczeniem na zakup środków 
dydaktycznych i książek. W grudniu 2016 r. na rachunek jednostki 
wpłynęła darowizna pieniężna z Fundacji „Młodzi-Młodym”,  
z przeznaczeniem na cele statutowe SOSW w Chojnie.   

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

13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2017 r. (druk nr 13/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się o 2 355,18 zł plan wydatków w rozdziale 80102 Szkoły 
podstawowe specjalne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne. 

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

14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2017 r. (druk nr 14/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie rozwiązuje się 
rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty 
i wychowania w kwocie 3 738,48 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 
nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. 

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

15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk  
nr 15/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała 
działalność o 574,26 zł. Są to środki niewykorzystane w 2016 roku na 
realizację projektu „Europejskie staże”. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk  
nr 16/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała 
działalność o 1 771,35 zł. Są to środki niewykorzystane w 2016 roku na 
realizację projektu „Od praktyki do pracy 2”. 

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

17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą 
płatniczą (druk nr 17/107). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
jednorazowe zwiększenie limitu dziennych wydatków opłacanych 
kartą płatniczą na kwotę 5 000,00 zł w celu zakupu biletów lotniczych. 

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

18. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2017 r. (druk nr 18/107). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2017 r., Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Wydział „FK” do wystąpienia z pismem do Wicedyrektora 
szkoły o jego uzupełnienie. 

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

19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2017 rok (druk nr 19/107). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 (druk 
nr 20/107). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-
2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2017-2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2017-2039. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok 
(druk nr 21/107). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie harmonogramu 

realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
  
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 323/2017 w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2017 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z  
1. Pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  

z dnia 16 stycznia 2017 r. informującym o żądaniach organizacji reprezentującej 
pracowników tj. ZNP Zarząd Oddziału w Chojnie. 

2. Pismem Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. nadwykonań 
wypłacanych na rzecz Spółki „Dom Lekarski” S.A. przez Szpital Powiatowy w Gryfinie 
Sp. z o.o. za 2016 r. 

3. Uchwałą nr XXIII.52.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii  
o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego. 

4. Uchwałą nr XXIII.53.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii  
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na 2017 rok.  

5. Wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 24 stycznia 2017 r.  
dot. przeprowadzonej kontroli realizacji wybranych punktów „Umowy sprzedaży 
udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi kupującego”, w zakresie 
gwarancji pracowniczych, stanu zatrudnienia, kosztów administracyjnych oraz nadzoru 
Zarządu Powiatu nad realizacją zapisów umowy 

6. Wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 24 stycznia  
dot. przeprowadzonej kontroli dot. „Sprawdzenia procedur sprzedaży i efektywności 
dzierżawy majątku powiatu na podstawie m.in. nieruchomości przy ul. 
Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, lokali mieszczących się w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 107/V/2017. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 
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(protokół nr 107/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2017 r.) 

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

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

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

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


