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Protokół nr 172/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 30 maja 2018 r. w godz. od 935 do 1535 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 171/V/2018 z dnia 24 maja 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia 

Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie (druk nr 1/172). 

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

Agnieszka Turek.   
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 600/2018 w sprawie 
zatrudnienia Pani Lidii Tomin na stanowisku Dyrektora Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki (druk nr 2/172). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie do 
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składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  
w zakresie kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 601/2018 w sprawie zmiany 
upoważnienia Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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 kanalizacji 
deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa  
w m. Żórawki” (druk nr 3/172). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do 
rzeki Tywa w m. Żórawki”. 

 
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 kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki 
Tywa w m. Żórawki” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 602/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji 
deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa  
w m. Żórawki”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy 
ZD.272.19.2018.MW. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami  

w/s rozpatrzenia wniosku SIAL Spółka Jawna w/s terminu 
płatności za usługę wynikającą z umowy Nr 3/ZD/18 z dnia 
09.02.2018 r. dot. realizacji zadania pn. „Wycinka, podcinka oraz 
nasadzenia kompensacyjne drzew w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego - zadanie I,  
gm.: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa” (druk nr 4/172). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek firmy SIAL Spółka 
Jawna z/s w Szczecinie, jednogłośnie nie wyrażając zgody na zmianę 
terminu płatności za usługę wynikającą z umowy Nr 3/ZD/18 z dnia 
09.02.2018 r. dot. realizacji zadania pn. „Wycinka, podcinka oraz 
nasadzenia kompensacyjne drzew w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego - zadanie I,  
gm.: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami  

w/s podpisania umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na 
zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 1384Z 
Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice, z podziałem na dwa etapy” 
(druk nr 5/172). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy Nr 24/ZD/18 z firmą „VIA Projekt Łukasz 
Szawaryński” ze Szczecina na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na 
zadaniu pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej 1384Z Kłodowo-
Trzcińsko-Zdrój-Warnice, z podziałem na dwa etapy” za kwotę  
12 300,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Jan Gładkow. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii 

o pozbawieniu dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg 
gminnych na terenie powiatu stargardzkiego (druk nr 6/172). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii  

o pozbawieniu dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg 
gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii 
dróg gminnych na terenie powiatu stargardzkiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 603/2018 w sprawie 
wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg powiatowych i zaliczenie ich do 
kategorii dróg gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. 

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 w/s zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 11/RI/17 z dnia 
06.07.2017 r. zmieniającego zakres prac w kosztorysie ofertowym 
do inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 
Zawodowej” (druk nr 7/172). 

 
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 wyraził zgodę na zawarcie aneksu  
nr 3 do umowy nr 11/RI/17 z dnia 06.07.2017 r. na zadanie  
pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy 
Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”,  
w którym zmienia się zakres prac w kosztorysie ofertowym, co nie 
powoduje zmiany wartości umowy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018 rok - Wydziału „RI” oraz WPF  
w związku z brakiem dofinansowania zadania pn. „Dostosowanie 
istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie 
Gryfińskim do rynku pracy” (druk nr 8/172). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował 
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu powiatu o 1 487 500,00 zł 
w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe stanowiące  dofinansowanie  
ze środków RPO projektu „Dostosowanie istniejącej infrastruktury 
szkolnictwa zawodowego do rynku pracy” w związku z nieuzyskaniem 
dofinansowania tego projektu oraz zmianę WPF poprzez wykreślenie  
z przedsięwzięć tego zadania.  

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

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 r. 
– Wydziału „ZK” (druk nr 9/172). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w rozdziale 75421-Zadania w zakresie zarządzania 
kryzysowego w wysokości 6 000,00 zł zmniejszając środki na zakup 
materiałów i wyposażenia na rzecz zwiększenia planowanych 
wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”  
i „FK. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2018 r. - Wydziału 
„ZD” (druk nr 10/172). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie  dokonuje się w dziale 600- Transport  
i łączność zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale 60014-
Drogi publiczne powiatowe poprzez zmniejszenie planowanych 
wydatków na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg 



 6 

stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacja 
techniczna)” o kwotę 14 145,00 zł i zwiększenie planowanych 
wydatków majątkowych o kwotę 14 145,00 zł na zadanie „Przebudowa 
przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka- etap I. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „ZD”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. - 
Wydziału „ZD” (druk nr 11/172). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie  dokonuje się w dziale 600- Transport  
i łączność zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale 60014-
Drogi publiczne powiatowe poprzez zmniejszenie planowanych 
wydatków na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg 
stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacja 
techniczna)” o kwotę 150 000,00 zł i zwiększenie o tę kwotę planu 
wydatków  bieżących na zakup usług pozostałych związanych   
z utrzymaniem dróg powiatowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „ZD”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na  
2018 r. (druk nr 12/172). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym w rozdziale 
85410- Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki  
o kwotę 2 433,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 
jubileuszowej dla pracowników obsługi przy jednoczesnym 
zmniejszeniu rezerwy celowej budżetu powiatu z zakresu edukacyjnej 
opieki wychowawczej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na  
2018 r. (druk nr 13/172). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym w rozdziale 
80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki o kwotę 
1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży wyjazdu do 
Warszawy w dniu 8 czerwca 2018 r.  7 uczniów klasy II LO  
z opiekunem, celem udziału w finale „Akademia Nowoczesnego 
Patriotyzmu” organizowanego przez Klub Jagielloński, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 14/172). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zmian  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2018 r., 
zgodnie z którym zwiększa się transzę środków w maju o 90 000,00 zł 
przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy we wrześniu i październiku  
po 10 000,00 zł, listopadzie o 20 000,00 zł oraz grudniu o 50 000,00 zł. 

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

 
15. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. (druk 
nr 15/172). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu  

w sprawie zmiany harmonogramu wydatków budżetowych Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę środków w maju o 300 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transzy środków w styczniu o 300 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w harmonogramie wydatków jednostki na 2018 r. (druk 
nr 16/172). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmian w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na 2018 r., gdzie zwiększa się plan 
wydatków Domu o 23 555,08 zł (zwiększenie transzy w maju). 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 
2018 r. (druk nr 17/172). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zmianę w palnie finansowym, gdzie w rozdziale 85508- Rodziny 
zastępcze zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia  
i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 11 483,00 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę planowanych wydatków na świadczenia 
społeczne w ramach środków własnych powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 18/172). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie z dnia 22 maja 2018 r. 
opiewający na  kwotę 10 918,29 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
O godz. 1215 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach do czasu zakończenia XL sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1520 
wznowiono obrady. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu: 
Jan Gładkow i Henryk Kaczmar. 

 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 19/172). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,  
do którego wprowadzono poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2018 rok wraz z poprawkami? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 604/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w/s harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 20/172). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę  

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 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 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 605/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 

Zarząd zapoznał się z: 
• projektem porozumienia w/s współpracy w zakresie modernizacji drogi 

dojazdowej do kopalni „Chełm Górny” – nadzór „ZD” (1/172). 
• z pismem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie 

stanowiącym odpowiedź na pismo, znak: EK.7221.1.2018.MBP  
dot. organizacji targów INKONTAKT (2/172). 

• zawiadomieniem wydanym z upoważnienia Starosty Gryfińskiego przez 
Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa, znak: 
AB.6740.6.11.2018.MA z dnia 23 maja 2018 r., o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z zewnętrznymi 
instalacjami i przyłączami (3/172). 

• Uchwałą Nr CLXXIII.334.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wydania 
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opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2018. 

• Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Wojewody Zachodniopomorskiego 
o celowości inwestycji w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie. 

 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 172/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 172/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2018 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 …………………………….. 
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