
 
Protokół nr 26/III/2007 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 
 

 W dniu 20 kwietnia 2007 r. w godz. od 1430 do 1510 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 bez zmian.      
 
1. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie  

ws. wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu pisemnego 
nieograniczonego na dzierżawę z przeznaczeniem na świadczenie usług 
medycznych: nieruchomości, sprzętu medycznego, wyposażenia SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 1/26). 

 
  Zarząd zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym 
nieograniczonym na dzierżawę z przeznaczeniem na świadczenie usług 
medycznych: nieruchomości, sprzętu medycznego, wyposażenia SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie i po naniesieniu poprawek zaakceptował 
projekt ogłoszenia oraz wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury 
przetargowej.  
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zgłoszenia kandydata na 

członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry  
i Przymorza Zachodniego na okres 2007-2011 (druk nr 2/26). 

 
 Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

ws. zgłoszenia kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu 
Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2007-2011.  
Zarząd zaproponował kandydata na członka w/w Rady tj. Radnego 
Ryszarda Laskę.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej 
Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2007-2011? 
za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie ws. zgłoszenia kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej 
Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres  
2007-2011.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. powołania zespołu  

do aktualizacji danych zawartych w „Powiatowej Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfiński na lata 
2007-2015 (druk nr 3/27). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania zespołu do aktualizacji danych zawartych w „Powiatowej Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfiński na lata 2007-2015? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 1 osoba 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania zespołu  
do aktualizacji danych zawartych w „Powiatowej Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w Powiecie Gryfiński na lata 2007-2015. 
 
4. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

1. Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Wicemarszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego na pismo ws. budowy obejścia miejscowości Wełtyń. 
Wicemarszałek zaznaczył, że obejście dla miejscowości Wełtyń jest nierozerwalnie 
związane z wykonaniem obejścia dla miejscowości Gardno, co znacznie podwyższa 
koszty inwestycji. Aktualnie prowadzone są przygotowania do opracowania koncepcji 
w tym zakresie. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem pracowników PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach 
zawierającym informację o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa przez 
Dyrektora PZD w Gryfinie. Przewodniczący Zarządu poinformował, że w tej sprawie 
zostanie skierowane pismo do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z prośba  
o przeprowadzenie śledztwa i wyjaśnienia tej sprawy. 

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

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

 Członek Zarządu            - Marek Hipsz               ____________________ 
 
 


