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Protokół nr 144/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 19 października 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 dodano: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenie dotacji celowych 

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu gryfińskiego (druk  

nr 7b/144). 

- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  

w/s dokonywania płatności wydatków jednostki przy użyciu karty płatniczej 

(druk nr 16/144). 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 143/V/2017 z dnia 12 października 2017 r. został przyjęty 

jednogłośnie (5– za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwonienia drogi 

powiatowej nr 1374Z Baniewice – Chojna w m. Rurka (druk  

nr 1/144). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

 – Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Zakład Usług 

Melioracyjnych z siedzibą w Chojnie wykonania poprawy systemu 

odwodnienia drogi powiatowej nr 1374Z Baniewice – Chojna  

w m. Rurka za kwotę 10 240,08 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na zawieszenie działań zespołu powołanego do 

przeprowadzenia postępowania w celu usunięcia odpadów  

z samochodu ciężarowego znajdującego się parkingu strzeżonym  

w Gardnie (druk nr 2/144). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawieszenie do dnia 15 grudnia  

2017 r. działań zespołu powołanego do przeprowadzenia postępowania 

w celu usunięcia odpadów z samochodu ciężarowego znajdującego się 

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.   

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku w sprawie 

przekazania części nieruchomości drogowej na rzecz osoby 

fizycznej (druk nr 3/144). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd rozpatrzył go pozytywnie 

jednogłośnie nie wyrażając zgody na przekazanie części nieruchomości 

drogowej oznaczonej nr działki 406/2, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego, na rzecz osoby fizycznej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenie zgody na poddzierżawę 

firmie SONIDO Aparaty Słuchowe przez „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 

1 w Chojnie (druk nr 4/144). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

poddzierżawę pomieszczeń w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 przez 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o. o. na rzecz firmy SONIDO 

Aparaty Słuchowe. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rokowań w sprawie odszkodowań 
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za przejęcie z mocy prawa na mienie Województwa 

Zachodniopomorskiego nieruchomości Powiatu Gryfińskiego (druk 

nr 5/144). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie przejęcia  

z mocy prawa za odszkodowaniem części nieruchomości drogowej 

przez Województwo Zachodniopomorskiego, Zarząd jednogłośnie 

zobowiązał Wydział „GN” do jego uzupełnienia i przedstawienia na 

kolejnym posiedzeniu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

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

w Gryfinie dot. przedstawienia opinii w sprawie zwiększenia liczby 

uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gryfinie (druk  

nr 5a/144). 

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

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (wraz z informacją 

uzupełniającą), Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  

o 5 osób liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę, 

instalację, serwis oraz najem i eksploatację maszyny kopiującej 

(druk nr 6/144). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek.   

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy na dostawę, instalację, serwis oraz najem  

i eksploatację maszyny kopiującej oraz opinią Naczelnika Wydziału 

„OR” w tym zakresie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora 
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PCPR do uzupełnienia wniosku o dodatkowe oferty i przedstawienia 

na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji  

– Agnieszka Turek.   

 

8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki na 

2017 r., planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 

2017 r. oraz podpisanie aneksu do umowy o zlecenie realizacji 

zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  

w Moryniu” (druk nr 7/144). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zwiększa się  

o 100 000,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie z tytułu odpłatności pensjonariuszy  

i zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 

mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu i wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, które zostaną przekazane  

w formie dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr  Benedyktynek 

Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego Dom 

Pomocy Społecznej w Moryniu.  

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 7/2017 

do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r. o zlecenie 

realizacji zadania publicznego zawartej pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

Krzyża Chrystusowego z/s w Niegowie w związku ze zmianami 

wynikającymi ze zmiany harmonogramu płatności przekazywanej 

dotacji (aneks będzie mógł zostać podpisany po podjęciu uchwały 

przez Radę Powiatu w dniu 26.10.2017 r.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

w Gryfinie. 

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

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zasad udzielania 

dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na 

terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 7a/144). 

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

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie 

powiatu gryfińskiego, do którego wprowadzono poprawki. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na 

terenie powiatu gryfińskiego wraz z poprawkami? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 473/2017 w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym 

działającym na terenie powiatu gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu -  Henryk Kaczmar. 

 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenie 

dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu 

gryfińskiego (druk nr 7b/144). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenie dotacji 

celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu 

gryfińskiego. 
 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenie dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu 

gryfińskiego? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 474/2017 w sprawie 

udzielenie dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu 

powiatu gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 8/144). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zmniejsza się  

o 4 080,40 zł rezerwę celową budżetu powiatu na zadania z zakresu 

oświaty i wychowania, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 

jubileuszowej dla nauczyciela Ośrodka. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 9/144). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się  

o 800,00 zł plan dochodów i wydatków, w związku z realizacją  

w ramach współpracy polsko - niemieckiej projektu pn. „Sprytne ręce 

są sprawniejsze”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk  

nr 10/144). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, gdzie do0konuje się zmian w planie 

wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy. W związku  

z oszczędnościami w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne w kwocie 18 000,00 zł, przeznacza się te środki na składki na 

Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz zakup energii. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

14. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 11/144). 

 

Na wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dokonanie zmian w planie wydatków zleconych w dziale 754-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 
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75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększa się 

plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 11 000,00 zł, na 

zakup usług pozostałych o 11 000,00 zł oraz na dodatkowe uposażenie 

roczne dla funkcjonariusza o 1 548,00 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu paragrafów dotyczących wynagrodzeń o 23 548,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się kierownikowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r.  – 

Wydziału „ZD” (druk nr 12/144). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian poprzez zmniejszenie 

dochodów w  dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę 30 000,00 zł z zadania 

„Roboty drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój” - pomoc finansowa 

Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz zwiększenie dochodów w dziale 600 

rozdziale 60014 o kwotę 8 200,57 zł na zadanie „Roboty drogowe  

w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników modernizacja 

nawierzchni)” – pomoc finansowa Gminy Mieszkowice. Jednocześnie 

zmniejsza się plan wydatków w  dziale 600 rozdziale 60014 § 6050  

o 30 000,00 zł na zadaniu „Roboty drogowe w gminie Trzcińsko-

Zdrój” – pomoc finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz w dziele 600 

rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu „Roboty 

drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój” – środki własne. Zwiększa się 

plan wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 §6050 o kwotę 38 200,57 

zł, na zadaniu „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza  

w Chojnie, wraz z dojazdami”. Jednocześnie zmniejsza się plan 

dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o 8 200,57 zł na zadaniu 

„Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników 

modernizacja nawierzchni)” – środki własne i zwiększa się plan 

dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o 8 200,57 zł  dla 

zadania „Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa 

chodników modernizacja nawierzchni)” – środki z pomocy finansowej 

Gminy Mieszkowice. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się i Wydziałowi „FK”  

i „ZD”. 

 

16. 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 13/144). 

 



 8 

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 475/2017 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”. 

 

17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok (druk nr 14/144). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 

 
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”. 

 

18. 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 15/144). 

 

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. 
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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”. 

 

19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w sprawie zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą 

płatniczą (druk nr 16/144). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 

jednorazowe zwiększenie limitu dziennych wydatków opłacanych 

kartą płatniczą na kwotę 10 000,00 zł w celu zakupu biletów lotniczych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

 

 

20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- odpowiedź Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., znak: 

48/2017/SZG/GB z dnia 10 października dot. m.in. rozliczania usług medycznych  

z Domem Lekarskim S.A. w kontekście wejścia w życie tzw. sieci szpitali; 

- pismem p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie, znak: CPOW.CH.GR.8230.945.10.2017 z dnia 13 października 2017 r. 

w/s zawarcia umowy o pracę z nowym pracownikiem, na stanowisku kucharki  

w pełnym wymiarze, do którego nie wniósł uwag.   
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 144/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

(protokół nr 144/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 19 października 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 …………………………….. 


