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          Druk nr 1/XVIII 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI 

 

W okresie sprawozdawczym od dnia 14 kwietnia 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r. 

Zarząd Powiatu w Gryfinie odbył 3 posiedzenia w dniach 14, 21 i 28 kwietnia 2016 r.  

 

Na posiedzeniu 14 kwietnia 2016 r. 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 201/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2016 r. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1/2016 do umowy  

nr PCPR.MB.4360.01.2016 z dnia 04.01.2016 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie  

w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1/2016 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 

15.10.2004 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy nr PCPR.MB/16/2016 pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  

w Gryfinie oraz umowy nr PCPR.MB/17/2016 pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w sprawie dofinansowania 

10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1  

w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla 

niepełnosprawnych” wraz ze zmianami. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 202/2016  

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, po zapoznaniu się z propozycją komisji 

przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 

trasy tranzytowej w mieście Gryfino”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie 

wybór Wykonawcy tj. Spółki Akcyjnej BUDIMEX z Warszawy z oferowaną ceną  

w wysokości 6 314 835,45 zł brutto. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz Gminę 

Gryfino w wysokości 10% wartości zadania. Powiat przekaże na realizację zadania środki  

w wysokości 2 683 351,90 zł. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po zapoznaniu się z propozycją 

komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące 

utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w latach 2016/2017  

z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie 
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II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice  

i Moryń”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na poszczególne zadania wybór Wykonawcy: 

- zadanie nr I – gminy: Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa – Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD z Wełtynia z oferowaną kwotą brutto 143 213,85 zł, 

- zadanie nr II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-

Budowlane DROGBUD z Wełtynia z oferowaną kwotą brutto 168 062,28 zł, 

- zadanie nr III – gminy Mieszkowice, Moryń i Cedynia - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-

Budowlane DROGBUD z Wełtynia z oferowaną kwotą brutto 154 059,60 zł. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 203/2016 w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. dofinansowania eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  

o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, które odbędą się 28 kwietnia br. w Gimnazjum  

w Mieszkowicach, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości  

2 000 zł na zakup nagród i pucharów dla zwycięzców turnieju. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania 

imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, 

ul. Łużycka 91.  

 Na wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Dziennego Domu „Senior-

WIGOR” w Gryfinie rzeczowych składników wyposażenia (dwóch biurek) wymienionych  

w protokole-wniosku nr 17/2016 Komisji działającej w oparciu o zarządzenie wewnętrzne 

dyrektora szkoły.  

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie w dziale 020 - Leśnictwo, 

rozdziale 02002, paragrafie 4300 o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Nadzór nad gospodarką 

leśną”. Środki pochodzić będą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany w harmonogramie wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. polegającej na zmniejszeniu transzy w lutym  

o 65 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w kwietniu br. 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. polegającej na zwiększenie transzy w kwietniu o 15 000,00 zł, w maju  

o 1 500,00 zł, w czerwcu o 1 500,00 zł, w lipcu o 1 500,00 zł, w sierpniu o 1 500,00 zł,  

we wrześniu o 6 500,00 zł, w październiku o 6 500,00 zł i w listopadzie o 570,65 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu o 34 570,65 zł. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 204/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego.  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 205/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 169/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok i upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do 

dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2016 rok.  

 Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr LXXVI.137.2016 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2016 r. w/s wydania opinii  
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o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok wraz z informacją  

o stanie mienia. 
Na posiedzeniu 21 kwietnia 2016 r. 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Prezes Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego 

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach oraz opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację środków trwałych tj. dwóch 

kuchenek gazowych oraz szafy stalowej, które uległy zużyciu. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 

chronionych działających w Powiecie Gryfińskim. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata  

2016-2039. 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa w sprawie 

utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie wspólnej przebudowy 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1407Z Cieplikowo – Tchórzno w miejscowości 

Góralice. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości do 30 000,00 zł brutto.  

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020”. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 206/2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji dla 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2016r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów o udzielenie dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach z: 

1) Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach  na wykonanie 

zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w kościele  

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Rudnicy (kwota dotacji 32 000,00 zł); 

2) Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Wspomożenie Wiernych w Baniach  na wykonanie 

zadania pn. „Remont konserwatorski prezbiterium zabytkowego kościoła  

pw. Św. Wojciecha w Kunowie (kwota dotacji 20 541,48 zł). 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 5 do porozumienia nr EK-3/09 z dnia  

10 lutego 2009 r. zawartego z Gminą Gryfino  w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 

prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził arkusz planistyczny dla postępowań w trybie 

przetargu nieograniczonego przewidzianych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2016 r., 

stanowiący zał. nr 4 do planu zamówień publicznych na 2016 r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  

z Wykonawcą tj. Europejskim Centrum Doradczym Dariusza Lityńskiego” z/s w Poznaniu na 

przygotowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz rozliczenia dla projektu 
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pn.: „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej”, planowanego do realizacji ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 – Infrastruktura 

publiczna, Działanie 9.2 za kwotę 49 200,00 zł brutto.   

 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 sali gastronomicznej  

w ZSP nr 2 w Gryfinie”. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 207/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania. 

  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dotacji dla domów 

pomocy społecznej, w celu dostosowania planowanych kwot do kwot ostatecznych 

przyznanych z budżetu państwa. Zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia: „Dom  

z Sercem” w Trzcińsku Zdroju, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju  

o 360,00 zł, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 320,00 zł. Zwiększa się plan 

dotacji dla: Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach, prowadzącego Dom Pomocy 

Społecznej w Dębcach o 600,00 zł, Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Niegowie, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o 80,00 zł. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan  wydatków jednostki o 8 269,14 zł na 

realizację projektu „Od praktyki do pracy2” w ramach programu Erasmus+. Są to środki 

projektu, niewykorzystane i przekazane na rachunek pomocniczy budżetu powiatu w 2015 r.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki  

o 1 096,00 zł. Są to środki od uczestników projektu „Od praktyki do pracy 2” na zakup polis 

ubezpieczeniowych podróży zagranicznej. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 208/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 209/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji 

wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 210/2016 w sprawie w sprawie przeprowadzenia 

indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zarząd udzielił instrukcji dla Członka Rady Nadzorczej spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Spółka z o.o., co do sposobu głosowania w sprawie ustalenia warunków 

zatrudnienia Prezesa Szpitala, określenia sposobu premiowania zadań na rok 2016.  

 

Na posiedzeniu 28 kwietnia 2016 r. 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 211/2016 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym w 2016r. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy Nr 15/ZD/16 z firmą KOMPLET INWEST Sp. z o.o.  

Sp. k. z Gorzowa Wlkp. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą 

„Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”, za kwotę 147 600,00 zł brutto (środki 

powiatu – 132 840,00 zł brutto). 
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  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie porozumień z gminami w sprawie powierzenia gminom zadań zarządcy 

dróg powiatowych na terenie miast: 

 z Gminą Cedynia na terenie miasta Cedynia w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 

2017 r. za kwotę 30 000,00 zł. 

 z Gminą Chojna na terenie miasta Chojna w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 

2017 r. za kwotę 102 000,00 zł; 

 z Gminą Moryń na terenie miasta Moryń w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 

2017 r. r. za kwotę 46 000,00 zł; 

 z Gminą Trzcińsko-Zdrój na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój w okresie od 1 kwietnia 

2016 r. do 31 marca 2017 r. za kwotę 43 800,00 zł. 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 13/ZK/16 z Komendą Wojewódzką Policji  

w Szczecinie w sprawie dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł Komendy Powiatowej 

Policji w Gryfinie (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz na 

utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Policji w Gryfinie). 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 12/ZK/16 z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym Oddział Powiatowy w Gryfinie w sprawie przekazania dotacji celowej  

w wysokości 11 500,00 zł z przeznaczeniem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na 

akwenach powiatu gryfińskiego.  

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie umowy Nr 5/KM/16 z firmą MB AUTOCOMPLEX Marcin Baranowski 

z Głazowa na świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg na terenie 

Powiatu Gryfińskiego oraz umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez 

Starostę, na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawniona osobę, do 

kwoty 39 600,00 zł brutto. 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian  w planie wydatków na realizację projektu 

„Wychowanie zdrowotne na całe życie”. Zmniejsza się o 20 000,00 zł plan wydatków na 

zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia 

i pochodne o 17 850,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o 2 150,00 zł.  

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 36 766,18 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, 

jednocześnie rozwiązuje się o tę kwotę rezerwę celową na realizację zadań z zakresu  pomocy 

społecznej. 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd podpisał łączne sprawozdanie finansowe Powiatu 

Gryfińskiego za 2015 r. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 212/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 213/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 214/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji 

wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 

         Przewodniczący Zarządu 

      Wojciech Konarski 


