
 1 

Protokół nr 140/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 21 września 2017 r. w godz. od 1100 do 1630 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 139/V/2017 z dnia 14 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia nr 3/410/PCPR/17 między 

Powiatem Gryfińskim a Powiatem Myśliborskim w/s przyjęcia 

dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu  

i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk 

nr 1/140). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

Porozumienia nr 3/410/PCPR/17 między Powiatem Gryfińskim  

a Powiatem Myśliborskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 

zastępczej spokrewnionej oraz warunków jego pobytu, wysokości 

wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania aneksu do umowy nr 24/EK/17  

o wsparcie realizacji zadania publicznego (druk nr 2/140). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 24/EK/17 z dnia 22.05.2017 r.  

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cienie 

zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki, w którym zmienia się program 

wydarzenia oraz występujących kosztów, które nie powodują zmian w 

zakresie całkowitego kosztu realizacji ww. zadania.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego w 

trybie pozakonkursowym (druk nr 3/140). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym złożonej przez Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Hermes” w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł realizacji zadania publicznego 

pn. „Narodowy Bieg Niepodległości”, który odbędzie się 11 listopada 

br. w Moryniu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania Wojewódzkich Integracyjnych 

Zawodów Latawcowych Ligi Obrony Kraju (druk nr 4/140). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatowego Ligii 

Obrony Kraju w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 200,00 zł organizacji Wojewódzkich 

Integracyjnych Zawodów Latawcowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych  

w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice i Cedynia 

z podziałem na 2 części” (druk nr 5/140). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg 

powiatowych na terenie gminy Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 

2 części”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 

Wykonawców tj.  

- na część I (gmina Mieszkowice) - Spółdzielnia Usług Rolnych 

„ROL-BUD” z/s w Trzcińsku-Zdroju za kwotę 188 995,04 zł brutto. 

- na część II (gmina Cedynia) - firma DANKOM Daniel 

Błażkiewicz z Lisiego Pola za kwotę 246 025,83 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 

pod nr sprawy ZD.272.24.2017.MW. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o przyspieszenie zapłaty 

wynagrodzenia w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa 

mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami” (druk  

nr 5a/140). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z wnioskiem Wykonawcy - KOWAL Filip 

Pietrusewicz Sp. z o.o. o przyspieszenie zapłaty wynagrodzenia  

w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu 

 ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami”, Zarząd rozpatrzył go 

pozytywnie jednogłośnie nie wyrażając zgody na przyspieszenie  

w/w  płatności. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. akceptacji protokołu konieczności wykonania 

robót zamiennych podczas inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na 

Zakład Aktywności Zawodowej” (druk nr 6/140). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Zastępca Naczelnika – Marcin Wypchło. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zaakceptował protokół 

konieczności wykonania robót zamiennych dla inwestycji  

pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy  

ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. 

Roboty zamienne dot. zamiany iniekcji na ścianach zewnętrznych 

budynku na tynk renowacyjny, zamiany rodzaju styropianu 

docieplenia fundamentów oraz pozostawienia starej papy na dachu 

budynku, która będzie pełniła funkcję paroizolacji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.7013.07.2017.SD. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na przeniesienie środków 

finansowych oraz rozpatrzenie ofert na zadanie pn. „Remont dachu 

budynku internatu przy ZSP w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5” 

(druk nr 7/140). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na przeniesienie środków finansowych w kwocie 13 833,81 zł  

z działu 801, rozdział 80130 § 4300 Zakup usług pozostałych na  

§ 4270 Zakup usług remontowych. Jednocześnie, po rozpatrzeniu ofert, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie  

pn. „Remont dachu budynku internatu przy ZSP w Chojnie przy  

ul. Żółkiewskiego 5” wybierając ofertę firmy Bogusław Szydłowski  

z siedzibą w Krakowie za kwotę 63 833,81 zł brutto i podpisał umowę 

w tym zakresie.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „FK”. 

 

9. Wniosek 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. „Budowa 

rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz  
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z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód 

jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2  

obr. Orzechów gm. Cedynia. Etap I – prace 

melioracyjne” (druk nr 8/140). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz po wprowadzeniu poprawek 

(w zakresie podzielenia zadania na etapy i możliwości rozwiązania 

umowy z wykonawcą po I etapie - w przypadku nie uzyskania dotacji) 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn. „Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz  

z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora 

Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia. 

Etap I – prace melioracyjne”. 

 
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.  „Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem 

i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2  

obr. Orzechów gm. Cedynia. Etap I – prace melioracyjne” w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę?  

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 456/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa rurociągu 

melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją 

nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę 

nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia. Etap I – prace melioracyjne”.

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Zastępca Naczelnika – Marcin Wypchło. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w/s zapoznania się z zawiadomieniem dot. zwołania 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz dokumentami  

i projektami uchwał na ww. Zgromadzenie Wspólników „Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz upoważnienie członka 

Zarządu Powiatu do reprezentowania i głosowania w imieniu 

wspólnika tj. Powiatu Gryfińskiego na niniejszym Zgromadzeniu 

(druk nr 9/140). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor  

– Piotr Ignaciuk. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 

zaakceptował porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. wraz  

z projektami uchwał, gdzie wskazał wytyczne, co do sposobu 

głosowania przy podejmowaniu decyzji na tymże posiedzeniu.  

 Jednocześnie Zarząd upoważnił Wojciecha Konarskiego do 

reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w dniu 27 września 

2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s podpisania aneksu do umowy na udzielenie dotacji celowej dla 

jednostki OSP w Lubiechowe Górnym (druk nr 10/140). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, jednogłośnie wyrażając zgodę na 

podpisanie Aneksu do umowy nr 16/ZK/2017 o udzielenia dotacji 

celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowe 

Górnym, w którym uszczegóławia się sposób rozliczenia 

przedmiotowej dotacji.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”  

i „FK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

 – Waldemar Derkacz.  

 

12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 11/140). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, gdzie zmniejsza się rezerwę 

celową budżetu powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 
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 o kwotę 14 628,42 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych dla nauczycieli zatrudnionych w PPP. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – 

Wydziału „ZD” (druk nr 12/140). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie pozytywnie opiniuje się zmianę  

do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego plan dochodów  

i wydatków w kwocie 40 000,00 zł oraz dokonuje się zmian w rozdziale 

60014 - Drogi publiczne powiatowe w łącznej kwocie 55 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „ZD”. 

 

14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 13/140). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planu 

finansowego jednostki, poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej  

w wysokości 10 200,00 zł przeznaczeniem na wyposażenie sali 

gimnastycznej w SOSW.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 14/140). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planu 

finansowego jednostki o kwotę 48 000,00 zł, w drodze przeniesień 

wydatków z innych zadań.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

16. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów jednostki i planu 
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wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego na 2017 r. (druk 

nr 15/140). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek p.o. Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie 

zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 r.  

z tytułu realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III” w wysokości 106 058,55 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

17. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. wytycznych do opracowania 

budżetu na 2018 r. (druk nr 16/140). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu skierował 

pismo do naczelników wydziałów, kierowników referatów i biur 

Starostwa Powiatowego a także do kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, powiatowych służb i straży  

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych zgodnie  

z wytycznymi Zarządu do opracowania budżetu Powiatu na 2018 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  

 
O godz. 1340 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach do czasu 

zakończenia XXXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1620 wznowiono obrady. 

 

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok (druk nr 17/140). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 457/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  

nr 18/140). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 458/2017 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 19/140). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 459/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z ofertą rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 140/V/2017. 
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Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 140/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2017 r.) 

 

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 …………………………….. 


