
Protokół nr 23/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 29 marca 2007 r. w godz. od 800 do 1430 w dniu 30 marca w godz. 
od 1300 do 1430 oraz w dniu 2 kwietnia w godz. od 1700 do 1730 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.  
W dniu 29.03.2007 r. dodano druk:  
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla 
Pana Marcina Bołbota i cofnięcia upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Pani Urszuli Kwietniewskiej – Łacny do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (druk nr 33/23). 
W dniu 29.03.2007 r. przełożono na kolejne posiedzenie Zarządu rozpatrzenie druków: 
- Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim  na lata 2007-2015” (druk  
nr 13/23) 
- Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR 
w Gryfinie za 2006 r (druk nr 14/23). 
-  Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. sprawozdania rocznego WTZ w Goszkowie  
i w Gryfinie (druk nr 15/23). 
W dniu 30.03.2007 r dodano druki: 
- Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę 
Dyrektorowi Powiatowego Zarządu dróg w Gryfinie (druk nr 34/23). 
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania ze stanowiska pełniącego 
obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 35/23). 
- Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 36/23). 
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie (druk nr 37/23). 
W dniu 30.03.2007 r. przełożono na kolejne posiedzenie Zarządu rozpatrzenie druku: 
- Sprawozdanie zbiorcze informacji i danych przedsięwzięcia naprawczego w SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie i SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 19/23). 
W dniu 02.04.2007 r dodano druki: 
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Pani Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej do składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (druk nr 38/23). 
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg do zawierania umów z zakresu planowania, budowy, 
modernizacji, utrzymania i ochrony dróg (druk nr 39/23). 
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- Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia udzielonego upoważnienia z dn. 22.01.2007 r. dla 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie (druk nr 40/23) - porządek obrad 
stanowi załącznik nr 2. 
3. Protokół Nr 21/III/2007 z dn. 20 marca 2007 r. oraz protokół Nr 22/III/2007 r.  

z dn. 23.03.2007 r. zostały przyjęte jednogłośnie w dniu 02.04.2007 r. (za - 4 osoby, 
przeciw - 0 osób, wstrzymało się - 0 osób). 

 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przekazania SPZOZ 

Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 8/23.  

 
Radny Rafał Mucha zapytał jak się ma umowa darowizny do późniejszego 
procesu przetargu. Czy to będzie tak, że zmienia się intencję i „wrzuca się” 
majątek w przetarg, czy też nadal będzie to majątek powiatu i będzie ten 
majątek dzierżawił od powiatu szpital. 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski odpowiedział,  
że jeżeli chodzi o przedmiot wydzierżawienia dla zabezpieczenia zdrowotnego 
to jest tylko i wyłącznie szpital i działka szpitala, natomiast powyższe 
nieruchomości będą w gestii dyrektora czy likwidatora szpitala. Z chwilą 
podjęcia uchwały o likwidacji Szpitala Powiatowego w Gryfinie dyrektor 
szpitala stanie się jego likwidatorem i będzie wtedy skupiał w sobie trzy 
umowy. Będzie to umowa dzierżawy szpitala z podmiotem, który zostanie 
ustalony w przetargu na wydzierżawienie szpitala jak również umowa 
dzierżawy z Zakładem Pielęgnacyjno Opiekuńczym i Opiekuńczo-Leczniczym 
w Gryfinie i Zakładem Psychiatrycznym Pielęgnacyjno-Opiekuńczym  
w Nowym Czarnowie. W kolejnym etapie zostanie zaproponowany Radzie 
Powiatu projekt uchwały wyrażający zgodę na sprzedaż tych nieruchomości.  
Z tym, że sprzedaż będzie musiała być związana z podjęciem uchwały  
o likwidacji celem przekształcenia tych zakładów. 
Radny Rafał Mucha powiedział, że dotarła do niego informacja, że obecnie 
pełniąca obowiązaki Dyrektora Szpitala Powiatowego w Gryfinie Pani Dorota 
Rydzewska-Sirant złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji. W związku  
z powyższym radny zapytał co dalej. 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski odpowiedział, że ta 
rezygnacja zostanie przyjęta. Zarząd powoła nowego dyrektora szpitala, 
prawdopodobnie będzie to osoba, która nie będzie lekarzem a będzie bardziej 
przygotowana do tego, aby dokonać tych wszystkich w/w czynności i która 
stanie się Likwidatorem szpitala.  
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
ws. przekazania SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze 
darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przekazania SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przekazania SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu  
w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 23/23). 
 
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
ws. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Radny Rafał Mucha. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. skargi na działania 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą  
w Baniach (dot. p. Tomasza Woźniaka) druk nr 26/23.  

 
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
ws. skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie  
z siedzibą w Baniach. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w 
Baniach? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach. 
 



 4

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. skargi na działania 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą  
w Baniach (dot. p. J. i K. Pindral) druk nr 27/23.  

 
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
ws. skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie  
z siedzibą w Baniach. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w 
Baniach? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. skargi na działania 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą  
w Baniach (dot. p. Tomasza Kiepury) druk nr 28/23.  

 
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
ws. skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie  
z siedzibą w Baniach. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w 
Baniach? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wyboru członka 

Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 29/23).  
 
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
ws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Gryfinie? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. powiadomienia 
Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu 
oświadczenia lustracyjnego  30/23.  

 
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
ws. powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie 
Powiatu oświadczenia lustracyjnego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu 
oświadczenia lustracyjnego? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku 
przedłożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego. 

 
8. Zapoznanie się i przyjęcie projektu porządku obrad VI sesji Rady 

Powiatu wraz z przedmiotowymi projektami uchwał (druk nr 31/23).  
 

Zarząd zapoznał się i zaakceptował projekt porządku obrad VI sesji 
Rady Powiatu wraz z przedmiotowymi projektami uchwał. 

 
9. Wniosek w sprawie wydania pełnomocnictwa dla Dyrektora ZSP  

Nr 2 w Chojnie dot. zawarcia umowy z TVP S.A. Szczecin (druk  
nr 1/23).  

 
Zarząd upoważnił p.o. Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie Panią Barbarę 

Nożownik do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie 
czynności związanych z zawarciem umowy z TVP S.A. Szczecin – dot. 
objęcia swoim patronatem XIV Festiwalu Piosenki Angielskiej 
organizowanego w Chojnie przez ZSP Nr 2 oraz ZSP Nr 1 w dniach  
od 27-28.04.2007 r.  

 
10. Wniosek ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie wydania upoważnienia 

zezwalającego o ubieganie się o środki finansowe z Programu 
"Młodzież" (druk nr 2/23).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
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w Gryfinie w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie Pani 
Barbary Nożownik zezwalającego na ubieganie się o środki finansowe z Programu „Młodzież”? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia  
p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie Pani 
Barbary Nożownik zezwalającego na ubieganie się o środki finansowe  
z Programu „Młodzież”. 
 

11. Wniosek ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów 
i wydatków placówki na rok 2007 (druk nr 3/23) .  

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planów dochodów 

i wydatków budżetowych ZSP Nr 2 w Chojnie na rok 2007 o kwotę 
wykonanych dochodów budżetowych od 1 stycznia do 31 marca 2007 r. 

 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. objęcia patronatem honorowym "XIV Festiwalu 
Piosenki Angielskiej oraz ufundowania nagrody Starosty 
Gryfińskiego dla laureata Festiwalu (druk nr 4/23).  

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. objęcia patronatem honorowym 
"XIV Festiwalu Piosenki Angielskiej” oraz ufundowania nagrody Starosty 
Gryfińskiego dla laureata Festiwalu. Zarząd wyraził zgodę na objęcie 
patronatem honorowym "XIV Festiwalu Piosenki Angielskiej” oraz na 
przekazanie kwoty w wysokości 1000 złotych na nagrodę rzeczową Starosty 
Gryfińskiego dla laureata Festiwalu ze środków znajdujących się  
w dyspozycji Naczelnika Wydziału Edukacji. Zarząd zobowiązał Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania odpowiedniego 
projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 

13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki ws. rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata  
na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w drodze konkursu 
(druk nr 6/23). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem  Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. rozpoczęcia procedury 
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie  
w drodze konkursu. Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu 
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i Turystyki do przygotowania na kolejne posiedzenie projektu uchwały 
Zarządu Powiatu w tym zakresie. 

 
14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata  
na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w drodze konkursu 
(druk nr 6/23). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury 
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie  
w drodze konkursu. Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki do przygotowania na kolejne posiedzenie Zarządu projektu 
uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 

15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata  
na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w drodze konkursu 
(druk nr 7/23).  

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury 
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie  
w drodze konkursu. Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki do przygotowania na kolejne posiedzenie projektu uchwały 
Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 

16. Podjęcie uchwały ws. wydatkowania kwoty 300 zł na organizację 
powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (druk nr 24/23).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wydatkowania kwoty 300 zł na organizację powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"?.  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wydatkowania kwoty 
300 zł na organizację powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". 

 
17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie o dofinansowanie wyjazdu, pobytu i uczestnictwa  
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w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Warcabach w Berlinie, 
wychowanka Ośrodka i jego opiekuna (druk nr 25/23).  

 
 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie dofinansowania dla 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na udział  
w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Warcabach w Berlinie 
wychowanka Ośrodka oraz jego opiekuna, ze środków będących  
w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, poprzez 
zwiększenie budżetu placówki o kwotę 1 035,22 zł. 

 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. sfinansowania umowy przyłączeniowej do sieci  
z firmą ENEA dla inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej 
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW  
w Chojnie - etap I (druk nr 10/23).  

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. sfinansowania umowy 
przyłączeniowej do sieci z firmą ENEA dla inwestycji pn. "Przebudowa, 
rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej  
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW  
w Chojnie - etap I. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie 
w/w umowy ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego. 

 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia  
a) trybu postępowania -przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
d) Komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 60 000 euro pn. w trybie zapytania o cenę 
inwestycji polegającej na opracowaniu studium wykonalności 
zadania pn. "Przebudowa rozbudowa, nadbudowa zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz 
odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie (druk  
nr 11/23.  
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 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych i jednogłośnie zatwierdził SIWZ, tryb 
postępowania oraz wartość szacunkową na zadanie pn. "Przebudowa 
rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej  
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie” 
 
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. "Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na przebudowie, 
rozbudowie, nadbudowie zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowaniu murów obronnych w SOSW w Chojnie?.  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. "Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji 
polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowaniu murów obronnych 
 w SOSW w Chojnie. 
 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych ws. zatwierdzenia  
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 pn. "Zamieszczenie ogłoszeń prasowych 
Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w regionalnych dziennikach woj. Zachodniopomorskiego oraz  
w dziennikach ogólnopolskich”  
d) Komisji przetargowej do w/w postępowania (druk nr 12/23).  

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych i jednogłośnie zatwierdził SIWZ, tryb 
postępowania oraz wartość szacunkową na zadanie pn. "Zamieszczenie 
ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w regionalnych dziennikach woj. Zachodniopomorskiego oraz  
w dziennikach ogólnopolskich”.  
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego pn. " Zamieszczenie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w regionalnych dziennikach woj. Zachodniopomorskiego oraz w dziennikach 
ogólnopolskich” ?.  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. " Zamieszczenie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego 
i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w regionalnych dziennikach woj. 
Zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich”. 
 
 O godz. 11.00 odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego ZSP Nr 1 w Chojnie. 
Uczniowie przedstawili swoje stanowisko wobec decyzji dot. połączenia ZSP  
Nr 1 z ZSP Nr 2 w Chojnie w 2008 r. Zarząd przedstawił swoje zamierzenia 
wobec decyzji dot. połączenia ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 w Chojnie w jeden Zespół 
odnosząc się do programu naprawczego finansów Powiatu Gryfińskiego 
Przewodniczący Zarządu zachęcił przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 
do promowania swojej szkoły we wszystkich placówkach gminnych powiatu, 
 co pozwoliłoby zwiększyć liczbę uczniów i tym samym subwencję oświatową 
ZSP Nr 1 w Chojnie. Uczniowie zapewnili, że skorzystają z takiej propozycji. 
 

21. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
dot. przeprowadzenia prac remontowych polegających na osuszeniu 
pomieszczeń piwnicznych wynajmowanych przez Sąd Rejonowy  
w Gryfinie Zamiejscowy Wydział Grodzki w Chojnie, na podstawie 
umowy najmu zawartej z Powiatem Gryfińskim (druk nr 9/23). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem  Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami dot. przeprowadzenia prac remontowych 
polegających na osuszeniu pomieszczeń piwnicznych wynajmowanych 
przez Sąd Rejonowy w Gryfinie Zamiejscowy Wydział Grodzki w Chojnie,  
na podstawie umowy najmu zawartej z Powiatem Gryfiński zaproponował 
jako rozwiązanie doraźne, zakup osuszacza powietrza ze środków 
pochodzących z Wydział Gospodarki Nieruchomościami   a następnie 
przekazanie go w użyczenie dla Sądu Rejonowego w Gryfinie. Jeżeli okaże 
się, że urządzenie to nie przyniesie oczekiwanych efektów, wówczas Zarząd 
powróci do tematu i zaproponuje inne rozwiązanie. 
 

22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
"Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015" (druk nr 13/23). 
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  Zarząd postanowił przełożyć na kolejne posiedzenie rozpatrzenie 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
"Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015". 

 
23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia 

sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2006 r druk  
nr 14/23).  

 
  Zarząd postanowił przełożyć na kolejne posiedzenie rozpatrzenie 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2006 r.  
 
 

24. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. sprawozdania rocznego 
WTZ w Goszkowie i w Gryfinie (druk nr 15/23). 

 
Zarząd postanowił, że zapozna się z informacją Dyrektora PCPR  

w Gryfinie dot. sprawozdania rocznego WTZ w Goszkowie i w Gryfinie  
na kolejnym posiedzeniu. 
  

25. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. dokonania zmian w planie 
budżetu jednostki (druk nr 16/23).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 

ws. dokonania zmian w planie budżetu jednostki i po zaciągnięciu opinii  
Skarbnika Powiatu, że środki w dziale 852, rozdziale 85201, § 2320 – 
placówki opiekuńczo-wychowawcze powinny wystarczyć do połowy b.r. 
postanowił rozpatrzyć go negatywnie. Zarząd znał, że ewentualna korekta 
planu finansowego jednostki może nastąpić po analizie wykonania 
półrocznego.  

 
26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dla Pana Marcina Bołbota i cofnięcia upoważnienia 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani 
Urszuli Kwietniewskiej – Łacny do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (druk  
nr 33/23). 

 
O godz. 14.00 na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli: 
 - Inspektor wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan – 
Andrzej Krzemiński, 
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- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Pani Elżbieta 
Antkowicz, 
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Debcach Pan Antoni Kluzek oraz 
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju Pan Zdzisław 
Iwanicki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski zapytał czy wszystkie Domy 
Pomocy Społecznej mogą składać wnioski do Wojewody o dofinansowanie 
zadań czy tylko te które nie mają certyfikatu. 
Inspektor wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan – 
Andrzej Krzemiński odpowiedział, że program dot. dofinansowania w 50% 
zadań dla jednostek które mają zrealizować program naprawczy. 

Zarząd postanowił złożyć wniosek w sprawie dofinansowania  
realizacji programu naprawczego DPS w Trzcińsku Zdroju z rezerwy 
celowej budżetu państwa. Wartość projektu 186 000 złotych. Udział własny 
powiatu 93 000 złotych. 

Zarząd postanowił złożyć wniosek w sprawie dofinansowania  
z rezerwy celowej  budżetu państwa remontu łazienek dla Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czrnowie. Wartość projektu 60 000 złotych. Udział 
własny powiatu 50% czyli 30 000 złotych. 
Środki na w/w zadania zostaną zabezpieczone poprzez dokonanie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego i będą pochodziły ze środków 
przeznaczonych na remont Domu Dziecka w Binowie. 
 
Przewodniczący Wojciech Konarski zarządził przerwę w obradach Zarządu 
Powiatu do dnia 30.03.2007 r. do godz. 13.30. 

 
 

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 24/2007 Zarządu Powiatu 
ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2007 (druk nr 20/23).  

 
Zarząd omówił uchwałe zmieniającą uchwałę Nr 24/2007 Zarządu 

Powiatu ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2007. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr 24/2007 Zarządu Powiatu ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 24/2007 
Zarządu Powiatu ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007. 
 

28. Podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w 
Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji 
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 
(druk nr 21/23). 

 
 Zarząd omówił uchwałę ws. zmiany uchwały Nr 59/2007 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 
2007. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. zmiany uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007?. 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę ws. zmiany uchwały Nr 59/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007. 

 
 
29. Podjęcie uchwały ws. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 

2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007 
(druk nr 22/23).  

 
  Zarząd omówił uchwałę ws. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2007?. 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007. 
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30. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wypowiedzenia umowy o pracę Dyrektorowi Powiatowego Zarządu 
dróg w Gryfinie (druk nr 34/23). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. wypowiedzenia umowy o pracę Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie?. 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wypowiedzenia 
umowy o pracę Dyrektorowi Powiatowego Zarządu dróg w Gryfinie. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania  
ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (druk nr 35/23). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. przyjęcia rezygnacji i odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie?. 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji  
i odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 36/23). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. powierzenia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie?. 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia 
obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 37/23). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie?. 
Za - 3 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
 

34. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów  
i przychodów w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk  
nr 17/23).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie?. 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 
 

35. Sprawozdanie za 2006 r. z wykonania planów finansach  
i z wykonania kosztów i przychodów w zakładach opieki zdrowotnej 
dla których Powiat Gryfiński jest organem prowadzącym (druk  
nr 18/23).  

 
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania planów 

finansowych i z wykonania kosztów i przychodów za 2006 r. w zakładach 
opieki zdrowotnej dla których Powiat Gryfiński jest organem 
prowadzącym i postanowił przedłożyć sprawozdanie Radzie Powiatu  
w Gryfinie. 
 

36. Sprawozdanie zbiorcze informacji i danych przedsięwzięcia 
naprawczego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 19/23).  

 
Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie zapoznanie się z wnioskiem 

Koordynatora ds. Zdrowia zawierającym sprawozdanie zbiorcze informacji 
i danych przedsięwzięcia naprawczego w SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie i SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie. 

 
37. Prośba Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW "Dolna Odra" 

nr 13 w Gryfinie dot. zakupu pucharów w ilości czterech sztuk  
na kwotę 200,00 zł na zawody wędkarskie "O Puchar Starosty 
Gryfińskiego" (druk nr 32/23).  
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Zarząd po zapoznaniu się z dodatkowymi materiałami pozytywnie 

rozpatrzył wniosek Zarządu Koła PZW „Dolna Odra” w Gryfinie o zakup 
pucharów na zawody wędkarskie „O Puchar Starosty Gryfińskiego” 
Zarząd postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę w wysokości 100 złotych. 
Zakup pucharów zostanie dokonany przez Wydział Organizacji  
i Informacji.    

 
Przewodniczący Wojciech Konarski zarządził przerwę w obradach Zarządu 
Powiatu do dnia 02.04.2007 r. do godz. 17.00. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Marianny Kołodziejskiej 
– Nowickiej do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (druk nr 38/23). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Marianny 
Kołodziejskiej – Nowickiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu?. 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani 
Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do zawierania 
umów z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania  
i ochrony dróg (druk nr 39/23). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do zawierania umów z zakresu planowania, 
budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały  
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
do zawierania umów z zakresu planowania, budowy, modernizacji, 
utrzymania i ochrony dróg. 
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40. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia udzielonego upoważnienia  
z dn. 22.01.2007 r. dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie (druk nr 40/23). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie ws. w sprawie ograniczenia udzielonego upoważnienia z dn. 22.01.2007 r. dla Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie?  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ograniczenia 
udzielonego upoważnienia z dn. 22.01.2007 r. dla Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie. 
 

41. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na posiedzeniu w dniu 29.03.2007 r. 
1. Zarząd zapoznał się pismem Pani Stanisławy Kaźmierskiej Sołtysa  
m. Żórawki dot. naprawy drogi powiatowej nr 1368Z w miejscowości Żórawki. 
Obecny na Zarządzie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie Ryszard Dziok poinformował, że w chwili obecnej jest rozstrzygany 
przetarg na wykonawcę remontów cząstkowych na drogach powiatowych.  
W związku z czym  po wyłonieniu wykonawcy po 20 kwietnia  
b.r. nawierzchnia w/w drogi zostanie doraźnie naprawiona. Zarząd zobowiązał 
Dyrektora PZD do wystosowania pisma do Pani Stanisławy Kaźmierskiej 
zawierającego powyższą informację. 
2. Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora PZD skierowaną do mieszkanki 
Trzcińska Zdrój ws. pisma z dn. 06.03.2007 r. dot. uszkodzenia budynku 
mieszkalnego. 
Na posiedzeniu w dniu 02.04.2007 r. 
1. Zarząd zapoznał się z projektem porozumienia między Ryfarm Sp. z o.o.  
w Warszawie a SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie oraz Powiatem Gryfiński  
i po zmianie dot. wykreślenia § 7  w/w projektu porozumienie zaakceptował. 
2. Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Wojewody Zachodniopomorskiego na 
pismo z dnia 9 marca b.r. ws. podjęcia działań na rzecz rozszerzenia ruchu  
w drogowym przejściu granicznym Osnów Dolny/Hohenwutzen. 
3. Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Departamentu Organizacji Ochrony 
Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia na pismo z dnia 8 marca b.r. ws. włączenia 
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie do sieci szpitali.  
4. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności SPZZOZ w Likwidacji 
w Gryfinie w lutym 2007 r. 
5. Zarząd zapoznał się pismem RIO ws. wszczęcia postępowania  
dot. stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/72/2007 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dn. 1 marca 2007 r.   
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Na tym zakończono posiedzenie. 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko__________________________    
 

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

 


