
Protokół nr 20/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 12 marca 2007 r. w godz. od 900 do 1330 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
  
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący Zarządu  

Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (lista obecności– zał. nr 1). 

2. Porządek obrad został przyjęty ze zmianami. Dodano druk:  
- Wniosek Koordynatora ds. Zdrowia zawierający projekt pisma odpowiedzi na pismo 
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie - porządek obrad stanowi załącznik nr 2. 

3. Protokół Nr 19/III/2007 z dn. 5 marca 2007 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wystąpienia do 

Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie opinii i do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o wydanie raportu w związku z postępowaniem 
naprawczym wynikającym z wdrożenia reformy finansów publicznych 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/20). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie opinii i do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wydanie raportu w związku z postępowaniem naprawczym wynikającym z wdrożenia reformy 
finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do 
Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie opinii i do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wydanie raportu w związku z postępowaniem 
naprawczym wynikającym z wdrożenia reformy finansów publicznych 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
  Od tej chwili w posiedzeniu Zarządu uczestniczył Członek Zarządu Maciej 
Racinowski. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 58/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2007 
r. w sprawie określenia metodologii obliczania przewidywanych efektów 
finansowych przedsięwzięć naprawczych wynikających z wdrożenia 
reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/20). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2007 r.  
w sprawie określenia metodologii obliczania przewidywanych efektów finansowych przedsięwzięć naprawczych 
wynikających z wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 58/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie 
określenia metodologii obliczania przewidywanych efektów finansowych 
przedsięwzięć naprawczych wynikających z wdrożenia reformy finansów 
publicznych Powiatu Gryfińskiego. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia trybu zamówienia, wartości szacunkowej 
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na 
inwestycję pn. „Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1  
w Chojnie oraz podjęcie uchwały ws. powołania komisji przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja stropodachu w ZSP 
Nr 1 w Chojnie” (druk nr 3/20). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia 
trybu zamówienia, wartości szacunkowej, SIWZ do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na inwestycję pn. „Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1  
w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja stropodachu 
w ZSP Nr 1 w Chojnie” 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na: docieplenie przegród zewnętrznych budynku  
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i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie oraz na docieplenie 
ścian zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji - 
termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku-
Zdroju poprzez zatwierdzenie: 

a) trybu postępowania -przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego. 

 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: docieplenie 
przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji – 
termomodernizacja jednostki powiatowej Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Gryfinie oraz na docieplenie ścian zewnętrznych 
budynków i wykonanie elewacji – termomodernizacja jednostki powiatowej 
Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 4/20). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. ponownego wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku  
z powyższym zatwierdzono tryb postępowania, wartość szacunkową i SIWZ 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: docieplenie przegród 
zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji - termomodernizacja 
jednostki powiatowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie 
oraz na docieplenie ścian zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji - 
termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku 
Zdroju”. 
 
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. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: docieplenie przegród 
zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji – termomodernizacja jednostki powiatowej Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie oraz na docieplenie ścian zewnętrznych budynków i wykonanie 
elewacji – termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
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przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: 
docieplenie przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji – 
termomodernizacja jednostki powiatowej Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Gryfinie oraz na docieplenie ścian zewnętrznych 
budynków i wykonanie elewacji – termomodernizacja jednostki powiatowej 
Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju”. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia planu zamówień publicznych dotyczącego 
udzielenia zamówień publicznych  przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie oraz Zarząd Powiatu w Gryfinie (druk nr 5/20). 

 
 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów 
Inwestycji i Zamówień Publicznych i po naniesieniu poprawek 
zatwierdził plan zamówień publicznych dot. udzielania zamówień 
publicznych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Zarząd 
Powiatu w Gryfinie.  

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych ws. ustalenia jednostki odpowiedzialnej za 
realizacje zadań własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, 
ustalonych w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚiGW  
w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 6/20). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych i ustalił, że jednostką odpowiedzialną 
za realizację zadań własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, 
ustalonych w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie 
na 2007 r. będzie Wydział Remontów Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. określenia 

zadań realizowanych ze środków PFRON oraz wysokości środków 
przeznaczonych na te zadania w 2007 r. (druk nr 7/20). 

 
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
ws. określenia zadań realizowanych ze środków PFRON oraz wysokości 
środków przeznaczonych na te zadania w 2007 r. Zarząd postanowił,  
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że po otrzymaniu dodatkowych informacji dot. w/w projektu uchwały 
rozpatrzy go na  kolejnym posiedzeniu. 
 
8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. dodatkowych wynagrodzeń 

rocznych dla pracowników DPS w Moryniu (druk nr 8/20). 
 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie  
i zatwierdził aneks Nr 3 do Umowy Nr 1/PCPR/DPS-Moryń/2005  
z dn. 28 września 2005 r., w którym w marcu 2007 r. zwiększa się transzę 
dla DPS w Moryniu na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla 
pracowników DPS w Moryniu. W związku z powyższym kolejne transze od 
kwietnia do grudnia 2007 r. przekazywane dla DPS w Moryniu ulegną 
zmniejszeniu. 
 
9. Wniosek Koordynatora ds. Zdrowia dot. przyjęcia sprawozdań rocznych 

z wykonania planu finansowego za rok 2006 w samodzielnych 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński 
jest organem prowadzącym (druk nr 9/20). 

 
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wykonania kosztów i przychodów w SPZZOZ w Gryfinie za 
okres 01.01-03.08.2006 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w SPZZOZ w Gryfinie  
za okres 01.01-03.08.2006 r.? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania kosztów i przychodów w SPZZOZ w Gryfinie za okres 01.01-
03.08.2006 r. 
 

b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania kosztów i przychodów w SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie za okres 04.08-31.12.2006r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie za okres 04.08-31.12.2006r. 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania kosztów i przychodów w SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie za okres 04.08-31.12.2006r. 
 

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego w SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie za rok 2006. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego w SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za rok 2006. 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowego w SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za rok 2006. 
 
10. Pismo „INTERMED” Sp. z o.o. z Nowogardu dot. umowy trójstronnej  

z dn. 19.12.2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie i „INTERMED” Sp. z o.o. (druk nr 10/20). 

 
  Zarząd zapoznał się z pismem „INTERMED” Sp. z o.o. z Nowogardu 
dot. umowy trójstronnej z dn. 19.12.2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i „INTERMED”  
Sp. z o.o. Zarząd uznał, że roszczenia zawarte w przedmiotowym piśmie  
są pozbawione słuszności, ponieważ Powiat Gryfiński nie odstąpił  
od realizacji umowy trójstronnej zawartej w dniu 19.12.2005 r. Gdyby 
Powiat Gryfiński odstąpił od realizacji w/w umowy, złożyłby w tym 
przedmiocie oświadczenie woli a takiego oświadczenia do dnia dzisiejszego 
nie złożył. Zarząd wystosował pismo do Pana Jacka Kargula, w którym 
przedstawił swojej stanowisko w powyższej sprawie. 
 
11. Pismo Spółki Jatex Finanse zawierające propozycję zawarcia 

porozumienia z Powiatem Gryfińskim odnośnie uregulowania 
zobowiązań wobec spółki (druk nr 11/20). 

 
  Zarząd zapoznał się z pismem Spółki Jatex Finanse zawierającym 
propozycję zawarcia porozumienia z Powiatem Gryfińskim odnośnie 
uregulowania zobowiązań wobec spółki. 
 
12. Pismo Ryfarm Sp. z o.o. zawierające propozycję zawarcia ugody dot. 

spłaty wierzytelności SPZOZ w Gryfinie (druk nr 12/20). 
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  Zarząd zapoznał się z pismem Ryfarm Sp. z o.o. w Warszawie 
zawierającym propozycję zawarcia ugody dot. spłaty wierzytelności SPZOZ 
w Gryfinie. Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ do przygotowania 
projektu ugody dot. spłaty wierzytelności SPZOZ w Gryfinie. 
 
13. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. zaopiniowania 

sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2006 SPZZOZ 
w Likwidacji (druk nr 13/20). 

 
 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
ws. zaopiniowania sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 
2006 SPZZOZ w Likwidacji. Zarząd podjął w dniu dzisiejszym na wniosek 
Koordynatora ds. Służby Zdrowia uchwały: 
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów  
w SPZZOZ w Gryfinie za okres 01.01-03.08.2006 r.  
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów  
w SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie za okres 04.08-31.12.2006r. 
 
14.  Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wygaszenia trwałego zarządu PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach 
na nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Chojna, oznaczonej 
numerem działki 152/3, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 14/20).  

 
  Zarząd podjął jednogłośnie decyzję Nr 1/2007  Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie z siedzibą w Baniach na nieruchomości oznaczonej numerem 
działki 152/3 o pow. 42 m2, posiadającej urządzoną księgę wieczystą  
nr 51169, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Chojna, przy  
ul. Słowiańskiej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

podpisania aneksu do umowy najmu oraz zabezpieczenia środków 
finansowych na opłacenie czynszu najmu pomieszczeń biurowych  
w budynku przy ul. Szczecińskiej 21, w okresie od 01.04.2007 r.  
do 31.10.2007 r. (druk nr 15/20). 

 
  Zarząd zapoznał się z treścią aneksu do umowy najmu Nr 6/UN/06 
pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Szczecińskiej 21. Zarząd 
wprowadził następującą zmianę:  
w § 6 umowy najmu dodano ustęp 5 w brzmieniu - „W przypadku 
zwalniania części pomieszczeń (nie większej niż 10% ogólnej powierzchni) 
okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc”. Zarząd zobowiązał Naczelnika 
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Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do przedstawienia aneksu umowy 
najmu z powyższą zmianą „Wynajmującemu” tj. jednoosobowej firmie 
„BROKERS” z Gryfina. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

wyboru przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonych numerami działek 29/3 i 29/4, położonych w 
obrębie ewidencyjnym Binowo, Gmina Stare Czarnowo, stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 16/20). 

 
a) podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru formy 
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyboru formy 
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek: działka nr 29/4  
o powierzchni 1,2770ha oraz działka nr 29/3 o powierzchni 0,0349ha, 
położonych w obrębie ewidencyjnym Binowo, Gmina Stare Czarnowo.  

 
b) podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości 
ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego. Zarząd ustalił cenę wywoławczą na sprzedaż 
nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Binowo, Gmina 
Stare Czarnowo stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego  
w wysokości 1 359 520,00 zł. 
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17. Notatka służbowa ze spotkania zespołów oświatowych  z dn. 6 marca 

2007 r. sporządzona przez Wicestarostę Jerzego Milera (druk nr 17/20). 
 
  Zarząd zapoznał się z informacją przygotowaną przez Wicestarostę 
Jerzego Milera dot. uzgodnień, które zapadły na spotkaniu zespołów 
oświatowych  w dn. 6 marca 2007 r. Zarząd nie wyraził zgody na 
ograniczenie polegające na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego tylko 
w jednej placówce oświatowej. Jednocześnie Zarząd uznał, że przekazanie 
zadań z zakresu oświaty ponagimnazjalnej Gminie Gryfino mogłoby 
nastąpić od 1 września 2007 r. 
 
18. Wniosek Koordynatora ds. Zdrowia zawierający projekt pisma 

odpowiedzi na pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Pani 
Haliny Figurskiej. 

 
  Zarząd zapoznał się z projektem pisma odpowiedzi na pismo 
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie, w którym Dyrektor zwraca się  
o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień dot. projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie ws. likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. Po naniesieniu poprawek Zarząd zaakceptował w/w pismo. 
 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z informacją zawierającą stanowisko Komisji Budżetowej do 
wniosków, które Komisja rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2007 r.:  
- Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości wniosek ws. naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek ws. umorzenia w całości należności ZSP 
Nr 1 w Chojnie za olej opałowy używany do ogrzewania szkoły.  
2.  Zarząd zapoznał się z pismem mieszkanki Trzcińska-Zdroju dot. uszkodzenia budynku 
mieszkalnego.  
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 
        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 
           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 
         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 
 
 


