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Protokół nr 79/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 27 września 2004 r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 29 września 
2004 r. w godzinach od 1800 do 1900 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu  
w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa w Gryfinie, przy  
ul. Sprzymierzonych 4. 
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu – 

Ewa De La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie  Zarządu oraz zaproszeni 
goście. (lista obecności – zał. nr 1). 

2. Porządek został uzupełniony w: 
PIONIE WICESTAROSTY o  
- punkt 3 Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości w/s 

zwiększenia budżetu na rok 2004 będącego w dyspozycji Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (druk nr 3/WSP/79).    

PIONIE SKARBNIKA o 
- poprawiony projekt punkt 2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 

emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
przez Zarząd Powiatu w Gryfinie (druk nr 2/SK/79). 

- punkt 3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmiany w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 3/SK/79). 

Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
3. Zarząd przyjął protokół Nr 77/II/2004 z dnia 14 września 2004 r. (5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymało się) 
 

II.  PION STAROSTY 
1. Przyjęcie poprawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 

zmiany uchwały Nr XVI/190/2004  Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.06.2004 r. w/s udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego 
wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/79), 

 

Na pytanie Przewodniczącej Zarządu, czy podstawa prawna  
z uwzględnieniem uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie tej 
uchwały została sprawdzona przez radcę prawnego, Sekretarz Powiatu 
odpowiedział, że podstawa prawna wraz z uwzględnieniem uwag Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie była konsultowana z radcami prawnymi.     
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem poprawionego projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XVI/190/2004  Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2004 r. w/s 
udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba (członek zarządu D. Bus)  
 

Zarząd, przy jednym głosie wstrzymującym się przyjął poprawiony 
projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
Nr XVI/190/2004  Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2004 r. w/s 



 2

udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego 
SPZZOZ w Gryfinie. 
 

W tym momencie Starosta Powiatu Gryfińskiego przyjęła przedstawicieli 
Polskiego Stowarzyszenia Osób na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
protestujących przeciwko zmniejszaniu środków na prowadzenie warsztatów 
terapii zajęciowej poprzez zmianę finansowania polegającą na wycofaniu 
środków PFRON oraz przewidywanemu na ich miejsce udziału samorządów, 
które nie mają obligatoryjnych zapisów ustawowych w tej sprawie. Protestujący 
wręczyli pismo wraz z podpisami w/w sprawie (załącznik nr 3). 
 

2. Przyjęcie poprawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zmiany uchwały Nr XVII/192/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
21 lipca 2004 r. w/s ustalenia harmonogramu dofinansowania SPZZOZ 
w Gryfinie (druk nr 2/SP/79).      

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany uchwały Nr XVII/192/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004 r. w/s ustalenia 
harmonogramu dofinansowania SPZZOZ w Gryfinie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie poprawiony projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XVII/192/2004 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004 r. w/s ustalenia harmonogramu 
dofinansowania SPZZOZ w Gryfinie.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej działkę 150/2 oraz udziału w ½ części  
w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę 150/3, w obrębie 3 
miasta Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 1/WSP/79).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż  
w trybie bezprzetargowym na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 150/2 oraz udziału w ½ części w nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej działkę 150/3, w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 150/2 oraz udziału  
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w ½ części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę 150/3,  
w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego.    
 

2. Przyjęcie poprawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie (druk 
nr 2/WSP/79). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem poprawionego projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął poprawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie. 
 

3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości w/s 
zwiększenia budżetu na rok 2004 będącego w dyspozycji Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami (druk nr 3/WSP/79).     

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomości w/s zwiększenia budżetu na rok 2004 będącego 
w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.   
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja n/t wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania o stanie 

środków na rachunkach bieżących i  inwestycyjnych oraz zobowiązania 
dysponentów środków z budżetu państwa w Zespole Szkół Specjalnych 
w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/79), 

 

 Zarząd przyjął do wiadomości informację n/t wyniku przeprowadzonej 
analizy sprawozdania o stanie środków na rachunkach bieżących  
i inwestycyjnych oraz zobowiązania dysponentów środków z budżetu 
państwa w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie.  
 

2. Pismo AR i MR – Oddział Zachodniopomorski w/s wykładni dot. 
zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach 
realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD (druk nr 2/WSP-
AN/79), 

 

Zarząd zapoznał się z pismem AR i MR – Oddział Zachodniopomorski 
w/s wykładni dot. zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych  
w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD. 
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3. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. 
opinii dot. realizacji godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów szkół 
i placówek(druk nr 3/WSP-AN/79), 

 

Zarząd pozytywnie odniósł się do pisma Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. opinii dot. realizacji godzin 
ponadwymiarowych przez dyrektorów szkół i placówek i postanowił: 
1. wyrazić zgodę na zwiększenie w roku szkolnym 2004/2005 liczby 

dydaktycznych godzin ponadwymiarowych dyrektorowi SOS-W  
w Chojnie o 4,5 h, 

2. wyrazić zgodę na zwiększenie w roku szkolnym 2004/2005 liczby 
dydaktycznych godzin ponadwymiarowych dyrektorowi Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie o 5 h, 

Oba zwiększenia godzin związane są ze zmianami organizacyjnymi  
w placówkach.      

  

4. Wniosek w/s podpisania aneksu nr 1 do umowy pomiędzy AR i MR  
a Powiatem Gryfińskim określającej tryb i warunki udzielenia przez  
AR i MR pomocy finansowej z funduszy UE i funduszy krajowych na 
realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 41037 Stare 
Czarnowo – Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo” (druk nr 
4/WSP-AN/79).       

 

Zarząd uznał, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania 
aneksu nr 1 do umowy pomiędzy AR i MR a Powiatem Gryfińskim 
określającej tryb i warunki udzielenia przez AR i MR pomocy finansowej  
z funduszy UE i funduszy krajowych na realizację projektu  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 41037 Stare Czarnowo – Kołowo, 
odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo”.  

Podpisanie w/w aneksu może nastąpić dopiero po podjęciu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie zwiększającej i uzupełniającej po stronie 
wydatków budżet Powiatu o kwotę potrzebną do zrealizowania zapisów 
aneksu.      

W związku z tym, że nie będzie możliwe przedstawienie takiego projektu 
uchwały na najbliższej sesji (29.09.2004 r.), Zarząd postanowił przedstawić 
taki projekt na następnej sesji. 

Ponadto Zarząd stwierdził, że aneks powinien być przedmiotem 
negocjacji z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdyż nie 
zwiera zapisów dot. określenia kwoty netto i brutto realizowanej inwestycji.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysów inwestorskich oraz 
przedmiarów robót sporządzonych przez firmę „Biuro Projektowo- 
Usługowe” s. c. Dot. inwestycji wykonania modernizacji kotłowni 
węglowej na gazową wraz z wykonaniem przyłącza gazowego w PPP  
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w Gryfinie, a także zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na w/w postępowanie (druk nr 5/WSP-AN/79).        

 

Zarząd zatwierdził, na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, kosztorysy inwestorskie oraz 
przedmiary robót sporządzone przez firmę „Biuro Projektowo- Usługowe” 
s. c. Dot. inwestycji wykonania modernizacji kotłowni węglowej na gazową 
wraz z wykonaniem przyłącza gazowego w PPP w Gryfinie, a także 
zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w 
postępowanie.  
 

6. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
postępowanie o zamówienie publiczne na modernizację kuchni w SOS-W 
w Chojnie (druk nr 6/WSP-AN/79). 

  

Zarząd zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia  
na postępowanie o zamówienie publiczne na modernizację kuchni w SOS-
W w Chojnie.  
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 1/SK/79), 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s emisji 

obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie (druk nr 2/SK/79). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu 
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
  

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmiany w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 3/SK/79). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmiany 
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za –5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 
 

W tym momencie Przewodnicząca Zarządu ogłosiła przerwę w obradach do środy  
29 września 2004 r. do godz. 18.00. 

  
VI. PION SEKRETARZA 
1. Wniosek o dofinansowanie spotkania członków sekcji emerytów  

i rencistów ZNP w Gryfinie z okazji Dnia Nauczyciela (druk nr 1/SE/79), 
 

Odnośnie wniosku o dofinansowanie spotkania członków sekcji 
emerytów i rencistów ZNP w Gryfinie z okazji Dnia Nauczyciela Zarząd 
uznał, że dofinansowanie spotkania powinno nastąpić ze środków ZFŚS, 
która jest częścią subwencji oświatowej rozdysponowanej na poszczególne 
jednostki organizacyjne. Jednocześnie Zarząd zlecił przygotowanie 
Wydziałowi Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej 
upominków, które mogą być wręczone na w/w spotkaniu.  
 

2. Wniosek o dofinansowanie III edycji rowerowej na terenie 
Szczecińskiego Parku Krajobrazowego organizowanego przez UKS 
„Trygław” (druk nr 2/SE/79). 

 

Ze względu na brak środków w budżecie Wydziału Promocji, Informacji 
i Współpracy Międzynarodowej, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek  
o dofinansowanie III edycji rowerowej na terenie Szczecińskiego Parku 
Krajobrazowego organizowanego przez UKS „Trygław”. 

Zarząd, zlecił Wydziałowi Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej przygotowanie pucharów na w/w imprezę, a także polecił 
włączyć w/w imprezę jako składnika kalendarza imprez na rok 2005.     
 
3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 

w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu 
Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych  
i regionalnych dziennikach i tygodnikach oraz ustalenie kwoty, którą 
zamawiający postanawia przeznaczyć na te usługi (druk nr 3/SE/79).   

 

Zarząd po rozpatrzeniu wniosku ustalił, że przeznacza kwotę 15.000 zł 
na realizację usługi pn. „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu 
Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych  
i regionalnych dziennikach i tygodnikach”. 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zamieszczanie 
ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych 
dziennikach i tygodnikach województwa zachodniopomorskiego z (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)” w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego  
i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych 
dziennikach i tygodnikach województwa zachodniopomorskiego  
z (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)” w składzie: 

1. Józef Siwek – przewodniczący komisji, 
2. Stojan Diakowski – sekretarz komisji, 
3. Beata Adamek – członek komisji. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu w/s wypowiedzenia umowy o pracę 
Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Gryfinie (druk nr 4/SE/79). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wypowiedzenia umowy o pracę 
Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wypowiedzenia umowy  
o pracę Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Gryfinie. 
 

5. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w przetargu nieograniczonym na zamieszczenie ogłoszeń prasowych 
Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych  
i regionalnych dziennikach (tygodnikach) woj. zachodniopomorskiego  
(z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych) (druk nr 5/SE/79). 

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
w przetargu nieograniczonym na zamieszczenie ogłoszeń prasowych 
Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych  
i regionalnych dziennikach (tygodnikach) woj. zachodniopomorskiego  
(z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych). 
 

6. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 
w/s zapewnienia stałej obsługi prawnej na rzecz Powiatu Gryfińskiego i 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych 
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Powiatu Gryfińskiego w zakresie aktów prawnych stanowionych przez 
Zarząd i Radę Powiatu (druk nr 6/SE/79).     

      
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s zapewnienia stałej obsługi prawnej 
przez Kancelarię Radcy Prawnego Mariana Ludkiewicza na czas określony 
od 1.10.2004 r. do 31.12.2004 r. na rzecz Powiatu Gryfińskiego i Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego w zakresie aktów prawnych stanowionych przez Zarząd  
i Radę Powiatu. 
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Przyjęcie poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 

zadań priorytetowych określenia kierunków polityki budżetowej w 
opracowaniu budżetu na 2005 rok. 

 

Zarząd po rozpatrzeniu wniosku Komisji Obrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjął poprawkę do projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zadań priorytetowych określenia 
kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 rok  
w brzmieniu: „w załączniku tabelarycznym do projektu uchwały  w 
kolumnie pn. Jednostka Realizująca dodaje się punkt 9 o treści Starostwo 
Powiatowe – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności  
i Spraw Obronnych, zaś w kolumnie pn. Priorytety – dodaj się punkt 1 
„Utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” 

Poprawka w/w treści zostanie zgłoszona na sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie jako autopoprawka Zarządu Powiatu.    
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokolant Marcin Wegner __________________________    
 

       Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre   ___________________ 

              Członek Zarządu            - Józef Ruciński       ____________________ 

              Członek Zarządu            - Adam Nycz           ____________________ 

               Członek Zarządu            - Danuta Bus           ____________________ 

                 Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski   _________________ 


