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Protokół nr 176/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 28 czerwca 2018 r. w godz. od 930 do 1615 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 Wicestarosta Jerzy 

Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, do którego wprowadzono: 
- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia rezygnacji 
radnego Piotra Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  
w Gryfinie (druk nr 14a/176).  
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokoły: Nr 174/V/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr 175/V/2018 z dnia  
21 czerwca 2018 r. zostały przyjęte jednogłośnie (3 - za, 0 - wstrzymujących się,  
0 - przeciw). 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s podpisania umów dotacji na zakup ekologicznych 
urządzeń grzewczych (druk nr 1/176). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   
  

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 23 umów 
dotacji na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych na łączną kwotę 
92 000,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.  
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa – Karina Osińska. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie (druk nr 2/176). 

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

 i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
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Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
  
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 619/2018 w sprawie 
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – 

Monika Baczyńska-Padjasek. 
 
3. Wniosek Zastępcy 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. „Termomodernizacja 
obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój 
realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”” (druk  
nr 3/176). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój realizowana w formule 
„zaprojektuj i wybuduj””. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój realizowana w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”” wraz z poprawką? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 620/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja obiektu 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój realizowana w formule 
„zaprojektuj i wybuduj””. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.07.2018.SD. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 

 i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umów w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy 
Moryń i Gminy Cedynia w roku 2018 dla Powiatu Gryfińskiego  
z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej  
w okresie wakacyjnym na trasie Moryń - Cedynia - Chojna (druk  
nr 4/176). 

 
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 podpisanie umów: 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 1 700,00 zł  
w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Cedynia w roku 2018 dla 
Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii 
użyteczności publicznej w okresie wakacyjnym na trasie Moryń - 
Cedynia – Chojna; 

-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 1 000,00 zł  
w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Moryń w roku 2018 dla 
Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii 
użyteczności publicznej w okresie wakacyjnym na trasie Moryń - 
Cedynia – Chojna; 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 r. 
(druk nr 5/176). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym dokonuje się zwiększenia  
dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 r. w dziale 600-
Transport i łączność, rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy  
z tytułu zakupu usług, § 2710- Dotacje celowe otrzymane z tytułu 
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pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących o kwotę  
2 700,00 zł. 

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

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania aneksów do trzech Porozumień zawartych 
z Powiatem Białogardzkim w sprawie umieszczenia dzieci  
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Rodzina SOS 10  
w Karlinie i ponoszenia przez Powiat Gryfiński wydatków na ich 
utrzymanie (druk nr 6/176). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksów do trzech porozumień zawartych  
z Powiatem Białogardzkim dot. umieszczenia dzieci w Palcówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej- Rodzina SOS 10 w Karlinie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

7. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego 
bilansu Powiatu Gryfińskiego za 2017 r. (druk nr 7/176). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie podpisał 

skonsolidowany bilans Powiatu Gryfińskiego za 2017 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 
8. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 8/176). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków w kwocie 4 200,00 zł, w rozdziale 75411- 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Przenosi się plan 
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wydatków z zakupów usług remontowych na równoważniki pieniężne   
i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy celem wypłaty nagrody 
jubileuszowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
9. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 8a/176). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie zmiany 
harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r., zgodnie  
z którym zwiększa się transzę środków w czerwcu o 32 372,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transz w miesiącach lipiec – listopad po  
5 395,00 zł oraz w grudniu o 5 397,00 zł. 

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

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 9/176). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków na zadania bieżące o kwotę 4 240,76 zł  
w dziale 801- Oświata i wychowanie, kwota 2 065,56 zł dotyczy 
zabezpieczenia środków finansowych na zakup dwóch kas fiskalnych 
niezbędnych na egzamin zawodowy sprzedawcy oraz przenosi się kwotę 
2 175,20 zł dotyczącą opłat za śmieci. Zmiany związane są z podziałem 
na typy szkół wg rozdziałów obowiązujących od 01.01.2018 r. 

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

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków budżetowych 
jednostki 2018 rok (druk nr 9a/176). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków na usługi remontowe w dziale 801- Oświata  
i wychowanie o kwotę 7 257,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 
wymiany pionu kanalizacyjnego, niedrożnego odcinka rury zimnej 
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wody wraz z podłączeniem do umywalki na zapleczu gabinetu 
lekcyjnego nr 7 oraz wymiana betonu w podstawie do miotania kulą na 
boisku szkolnym przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2018 rok 
(druk nr 10/176). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie zwiększa się plan wydatków         
o kwotę 18 249,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej 
dla dyrektora jednostki, przy jednoczesnym rozwiązaniem o tę kwotę 
rezerwy celowej z zakresu zadań oświaty i wychowania. 

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

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 11/176). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 036,09 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, przy jednoczesnym 
rozwiązaniu o tę kwotę rezerwy celowej z zakresu zadań edukacyjnej 
opieki wychowawczej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
14. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie 

w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 12/176). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w sprawie zmian w harmonogramie 
wydatków budżetowych jednostki na 2018 r., zgodnie z którym zwiększa 
się transze środków: w czerwcu o 9 889,20 zł, w lipcu o 796,00 zł,  
w sierpniu o 796,00 zł, we wrześniu o 796,00 zł, w październiku  
o 1 204,00 zł, w listopadzie o 1 204,00 zł oraz w grudniu o 1 205,80 zł 
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przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w marcu o 4 883,00 zł,  
w kwietniu o 10 504,00 zł oraz w maju o 504,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Kierownikowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 13/176). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian w planie 
wydatków  kwocie 1 317,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie 
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków 
na zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zwiększeniu planu na 
wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodnych od wynagrodzeń 
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę za tłumaczenia 
przy projekcie pt. „Struggle Against Violent Extremism”, którego 
koordynatorem jest Konya II Men Turcja. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 14/176). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zmniejsza się plan wydatków na 
zadania bieżące w kwocie 9 037,04 zł, w dziale 801- Oświata 
i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na zabezpieczenie środków na wypłatę 
wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz 
wynagrodzenia bezosobowe przy projekcie pt. „Europejska jakość 
w kształceniu zawodowym” finansowanym ze środków programu 
Erasmus+, nr projektu: 2017-1-PL01-KA116-036115. 

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

 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przyjęcia rezygnacji radnego Piotra Bugajskiego z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 14a/176). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Piotra Bugajskiego z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia rezygnacji radnego Piotra Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Piotra Bugajskiego z 
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się dla „BRZ”. 

 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk  
nr 15/176). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 621/2018 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
O godz. 1100 Wicestarosta Jerzy Miler ogłosił przerwę w obradach do czasu zakończenia 
XLI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1605 wznowiono obrady. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2018 rok (druk nr 16/176). 
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Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 622/2017 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 17/176). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2018 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 623/2017 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: 
• zawiadomieniem wydanym z upoważnienia Starosty Gryfińskiego przez 

Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa, znak: 
AB.6740.8.7.2018.PF z dnia 21 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę 
obejmującego remont budynku DPS Trzcińsko-Zdrój (1/177). 

• Rankingiem Wprost – Ranking szpitali 2018. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 176/V/2018. 
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Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 176/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 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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