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Protokół nr 141/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 28 września 2017 r. w godz. od 900 do 1330 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 140/V/2017 z dnia 21 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji 

projektowej inwestycji realizowanej ze środków RPO  

tj. „Przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie” (druk nr 1/141). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy nr 29/ZD/17 z firmą - 

Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk z/s w Gryfinie na 

opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji realizowanej ze 

środków RPO tj. „Przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie” za kwotę  

60 024,00 zł brutto. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika 

Wydziału „ZD” do przedawnienia na koniec listopada informacji  

o postępie prac dot. realizacji ww. zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy z Gminą Cedynia w sprawie realizacji  

w 2017 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie 

Gminy Cedynia (druk nr 2/141). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą 

Cedynia w sprawie realizacji w 2017 roku robót drogowych na 

drogach powiatowych na terenie Gminy Cedynia. Powiat przekaże na 

ten cel środki finansowe do kwoty 146 025,83 zł brutto.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych, 

poprzez wyłączenie z użytkowania (druk nr 3/141). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych, 

poprzez wyłączenie z użytkowania, gdzie rozszerzono zapisy 

uzasadnienia. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie  

z użytkowania wraz z poprawkami? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg 

powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

– Arkadiusz Durma. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

na rok 2018 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 4/141). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  

– Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia na rok 2018 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 2018 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 – 4 osoby, 
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Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2018 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”. 

 

 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa przy udziale Wydziałów „KM” i „ZK” do 

powołania zespołu, który przeprowadzi postępowanie w celu usunięcia 

odpadów z samochodu ciężarowego, znajdującego się na parkingu 

strzeżonym w Gardnie.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM” 

„OŚ” i „ZK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

 – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 

5. 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. „Modernizacja 

ewidencji gruntów i budynków – obręb Piaseczno, gmina 

Banie” (druk nr 5/141). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Geodeta Powiatowy 

 – Grzegorz Downar. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków – obręb Piaseczno, gmina Banie”. 
 

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.  „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb Piaseczno, gmina 

Banie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 

Za – 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 460/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków – obręb Piaseczno, gmina Banie”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zawarcia umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. o 

przyłączenie do sieci energetycznej budynku Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Gryfinie (druk nr 6/141). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na zawarcie umowy nr 26827/2016/OD3/ZR1 z ENEA Operator  

Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin o przyłączenie  

do sieci Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, znajdującego się 

w budynku przy ul. Łużyckiej 91.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego dla 

inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 

Zawodowej” (druk nr 7/141). 

 

Po dyskusji nad wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia usługi pełnienia 

nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na 

Zakład Aktywności Zawodowej”, Zarząd jednogłośnie postanowił,  

iż rozpatrzy go po uzupełnieniu na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
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w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na nauczanie 

indywidualne ucznia klasy IV Szkoły podstawowej (druk nr 8/141). 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 639/2016/2017  

o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne ucznia klasy IV 

Szkoły Podstawowej Specjalnej w wymiarze 8 godzin tygodniowo od 

01.10.2017 r. do 22.06.2018 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „EK”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Zespołu Szkół w Widuchowej   

w/s dofinansowania Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE (druk  

nr 9/141). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół  

w Widuchowej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie 

finansowe w kwocie 2 500,00 zł organizowanego w dniu  

27 października 2017 r. XVI Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE  

w Widuchowej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie działań Teatru 

Uhuru – wydanie monografii (druk nr 10/141). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu wniosku Instruktora Teatru Uhuru, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie  

2 500,00 zł wydania monografii Teatru z okazji obchodów 20-lecia 

działalności. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w/s rozpatrzenia wniosku dot. sprzedaży fragmentu nieruchomości 

drogowej oznaczonej numerem działki 271, położonej w obrębie 

ewidencyjnym 3, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 11/141). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 

jednogłośnie nie wyrażając zgody na sprzedaży fragmentu 

nieruchomości drogowej oznaczonej numerem działki 271, położonej  

w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Chojna, stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1  

w Chojnie (druk nr 12/141). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1  

w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości 

zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę?  

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1  

w Chojnie (dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, których 

przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 13/141). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, których przedmiotem 

jest część tej samej nieruchomości. 
 

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, których 

przedmiotem jest część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 461/2017 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, 

których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości  

(dot. nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie ZSP  

w Chojnie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 

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

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r. 

(druk nr 14/141). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian  

w planie wydatków zadań zleconych w dziale 852-Pomoc społeczna,  

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Zmniejsza się plan wydatków o 800,00 zł na zakup usług 

pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie psychologa klinicznego, 

który przeprowadzi szkolenie nt. „Kontakt pracownika socjalnego  

z petentem suicydalnym funkcjonującym w rodzinie dotkniętej 

przemocą”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 

2017 r. (druk nr 15/141). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie dokonuje się 

zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie  
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i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. Przenosi się środki 

na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z rozdziału 

80111 Gimnazja specjalne do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe 

specjalne w kwocie 950,37 zł. W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze zmniejsza się plan wydatków o 300,00 zł na 

zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 

wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło na 

wykonanie okresowego badania stanu technicznego budynków). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu 

wydatków jednostki na 2017 r. (druk nr 16/141). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie zmniejsza się rezerwę celową 

budżetu powiatu z zakresu pomocy społecznej o 11 109,44 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika 

Domu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału „OŚ” (druk nr 17/141). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami, gdzie dokonuje się zmian w planie 

wydatków w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi 

publiczne powiatowe, finansowanych środkami z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska. Zwiększa się o 30 000,00 zł plan wydatków 

na zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zmniejszeniu  

o 15 000,00 zł planu wydatków na inwestycję: Odwodnienie drogi 

powiatowej na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z 

Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” oraz o 15 000,00 zł na inwestycję: 

Odwodnienie drogi powiatowej na zadaniu „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój – Warnice”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, 

„OŚ” i „ZD”. 
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18. 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 18/141). 

 

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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 462/2017 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”. 

 

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Dyrektora ZSP w Chojnie informującym o zaakceptowaniu do realizacji 

projektu pt. „Struggle Against Violent Extremins” złożonego przez Konya II Men 

Turcja w ramach programu Erasmus+ (1/141); 

- pismem NFZ /O w Szczecinie dot. obszarów zabezpieczenia nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej na terenie województwa zachodniopomorskiego (3/141); 

- informacją Dyrektora CPOW w Chojnie o wyborze kandydata na stanowisko 

psychologa w placówce, do której nie wniósł uwag (4/141). 

- opinią prawną dot. aktualizacji renty opłacanej przez Powiat Gryfiński (5/141); 

- opinią prawną dot. stanu przebiegu współpracy Powiatu Gryfińskiego z firmą 

Budimex przy realizacji umowy nr 14/ZD/16 z dnia 26.04.2016 r. (6/141); 

- informacją dot. odwołania do NSA w/s kaskadowego przekazywania dróg.  

  

Po rozpatrzeniu interpelacji nr 68/17 radnego T. Mirakowskiego, Zarząd jednogłośnie 

postanowił, iż w odpowiednim czasie (po wyłonieniu wykonawcy rozbudowy szpitala), 

przedłoży Radzie Powiatu Gryfińskiego propozycję stanowiska w przedmiotowej 

sprawie. Stanowisko będzie skierowane m.in. do Wojewody Zachodniopomorskiego 

(2/141). 

 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 141/V/2017. 
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Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 141/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 28 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 …………………………….. 


