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Protokół nr 43/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 21 sierpnia 2007 r. w godz. od 800 do 1130 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 (lista obecności 
– zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
- Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. 
wprowadzenia nowych zadań w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska (druk nr 14a/43); 
- Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu przychodów i wydatków 
oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 16/43); 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
dot. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa 
wielkoformatowej kopiarki cyfrowej” oraz wybór najkorzystniejszej oferty (druk  
nr 14 b/43). 
Wprowadzono zmianę, zamiast Naczelnika wprowadza się Dyrektora we „Wniosek 
Naczelnika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s utworzenia filii 
Domu Dziecka w Binowie mieszczącej się w domu jednorodzinnym w miejscowości 
Chwarstnica Gmina Gryfino (druk nr 8/43)”; 
W punkcie sprawy różne, informacje, wolne wnioski dodano: 
-Opinia prawna w/s realizacji umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ 
„Intermed” Sp. z o.o. w Nowogardzie wydana przez Radcę Prawnego mgr Zygmunta 
Kandulskiego. 
- Pismo z Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Pana Raoula Mohameda 
Daffe w sprawie przesunięcia terminu przetargu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
- Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2007 r. dot. sprawy 
skargi Grzegorza Kłobuta na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie z dn. 25.X.2006 r. w przedmiocie odmowy wznowienia 
postępowania dot. pozwolenia na rozbudowę 

3. Protokół Nr 42/III/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. został przyjęty jednogłośnie (3 za;  
1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 
1. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 

upoważnienia Panu Zdzisławowi Skryckiemu Specjaliście Wydziału 
Zarządzania Drogami pod nieobecność Pana Arkadiusza Durmy 
Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do załatwienia spraw  
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach będących  
w kompetencji zarządcy dróg powiatowych (druk nr 1/43). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zdzisławowi Skryckiemu Specjaliście Wydziału Zarządzania Drogami 
pod nieobecność Pana Arkadiusza Durmy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do załatwienia spraw  
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach będących w kompetencji zarządcy dróg powiatowych? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 225/2007 w sprawie 
udzielenia upoważnienia Panu Zdzisławowi Skryckiemu Specjaliście 
Wydziału Zarządzania Drogami pod nieobecność Pana Arkadiusza Durmy 
Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do załatwienia spraw  
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach będących  
w kompetencji zarządcy dróg powiatowych. 
 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami do przygotowania następujących materiałów: 

1. Specyfikacji warunków zamówienia dot. utrzymania zimowego dróg; 
2. Porozumienie z Gminą Gryfino dot. bieżącego utrzymania dróg; 
3. Porozumienie z Gminą Banie dot. wspólnej inwestycji; 
4. Porozumienie z Gminą Cedynia dot. dwóch inwestycji Piaski  

i Czachów-Łukowice; 
5. Sprawa dot. kruszywa w Daleszewie (propozycja porozumienia); 
6. Wskazanie, przygotowanie i wybór wykonawcy opracowania 

uproszczonej dokumentacji technicznej na remonty dróg w ramach 
ochrony gruntów rolnych - we współpracy z Wydziałem Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych; 

7. Stan realizacji remontów dróg powiatowych - wykorzystana 
technologia, koszt realizacji, złożone i odrzucone wnioski; 

8. Realizacja sprzedaży majątku zlikwidowanej jednostki PZD  
w Gryfinie; 

9. Wybór projektanta na przygotowanie dokumentacji technicznej  
na parking przy ul. 9 Maja w Gryfinie - we współpracy z Wydziałem 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych; 

10. Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie studzienki 
kanalizacyjnej i naprawienie stanu nawierzchni przy przystanku 
autobusowym w miejscowości Stare Brynki - we współpracy  
z Wydziałem Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych; 

11. Przedstawienie stanu realizacji w kontekście WPI dot. drogi Chełm-
Białęgi -Witnica, Bartkowo-Gajki (nr pozwoleń i co one obejmują,  
a na co zlecane były projekty). 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu leżącego w części obrębu Trzcińsko-Zdrój nr 1 
(druk nr 2/43). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu leżącego w części 
obrębu Trzcińsko-Zdrój nr 1? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 226/2007 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu leżącego w części obrębu Trzcińsko-Zdrój nr 1. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie (druk nr 3/43). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska  
w Chojnie? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 227/2007 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie. 

 
4. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia 

Powiatu Gryfińskiego do realizacji programu „Świat do odważnych 
należy” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja i wspieranie 
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 
(druk nr 4/43). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do realizacji programu „Świat do odważnych należy” 
w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja 
i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do realizacji 
programu „Świat do odważnych należy” w ramach Rządowego programu 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. 
„Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  
i organizacji pozarządowych”. 

 
5. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z 
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oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczania Projektu-
Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (druk  
nr 5/43). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
niezbędnych do rozliczania Projektu-Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 228/2007 w sprawie 
upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów niezbędnych do rozliczania Projektu-Stypendia EFS  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w sprawie sprawozdania z wykonania zadania Zespołu powołanego 
do opracowania harmonogramu działań związanych z relokacją 
Domu Dziecka w Binowie (druk nr 6/43).  

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie sprawozdania z wykonania zadania 
Zespołu powołanego do opracowania harmonogramu działań związanych  
z relokacją Domu Dziecka w Binowie i postanowił przełożyć rozpatrzenie 
wniosku na kolejne posiedzenie. 
 

7. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. umowy partnerskiej pomiędzy Komendantem 
Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 
Hufców Pracy a Powiatem Gryfińskim (druk nr 7/43). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. umowy partnerskiej pomiędzy 
Komendantem Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy 
Ochotniczych Hufców Pracy a Powiatem Gryfińskim i w związku  
z niewystarczającą ilością informacji postanowił nie podpisywać 
proponowanej umowy do czasu wprowadzenia w życie stosownych 
wytycznych.  
 

8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s utworzenia filii Domu Dziecka w Binowie mieszczącej 
się w domu jednorodzinnym w miejscowości Chwarstnica Gmina 
Gryfino (druk nr 8/43).  
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  Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s utworzenia filii Domu Dziecka w Binowie 
mieszczącej się w domu jednorodzinnym w miejscowości Chwarstnica 
Gmina Gryfino i postanowił podjąć decyzję po uzyskaniu dodatkowych 
materiałów i opinii prawnej.  
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s zajęcia stanowiska w sprawie 
sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 
znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk 
nr 9/43). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zajęcia stanowiska  
w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych  
nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  
i postanowił negatywnie rozpatrzyć wnioski najemców.  
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wypłaty odszkodowania za szkodę 
wynikłą w związku z nawałnicą jaka przeszła nad Gryfinem w dniu 
19.01.2007 r. (druk nr 10/43).  

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wypłaty odszkodowania 
za szkodę wynikłą w związku z nawałnicą, jaka przeszła nad Gryfinem  
w dniu 19.01.2007 r. i postanowił wypłacić kwotę 758,77 zł  
p. Dorocie Rydzewskiej-Sirant jako odszkodowanie za zalane mieszkanie.  
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wygaszenia trwałego zarządu Domu 
Dziecka w Binowie na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 29/3 i 29/4, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Binowo, gmina Stare Czarnowo (druk  
nr 11/43).  

 
  Zarząd po zapoznaniu się zaakceptował wniosek Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
i podjął Decyzję Nr 5/2007 o wygaśnięciu trwałego zarząd Domu Dziecka  
w Binowie na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej numerami działek 29/3 i 29/4, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Binowo, gmina Stare Czarnowo, wyraził zgodę  
na ustanowienie dozoru nieruchomości do 31.10.2007 r. na rzecz 3 osób 
spośród zaproponowanych przez Dyrektora Domu Dziecka w Binowie  
oraz wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadań 
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własnych w dziale 750 Administracja Publiczna, rozdziale 75020 - 
Starostwo Powiatowe o kwotę w wysokości 10 000 zł i zobowiązał 
Skarbnika Powiatu do przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu 
Powiatu Gryfińskiego.  
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s uzgodnienia zapisów porozumienia 
dot. udostępnienia nieruchomości celem budowy przyłącza 
telekomunikacyjnego dla potrzeb Sądu Rejonowego w Gryfinie 
Wydział Zamiejscowy Grodzki w Chojnie (druk nr 12/43).  

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s uzgodnienia zapisów 
porozumienia dot. udostępnienia nieruchomości celem budowy przyłącza 
telekomunikacyjnego dla potrzeb Sądu Rejonowego w Gryfinie Wydział 
Zamiejscowy Grodzki w Chojnie i wyraził zgodę na zmianę zapisów  
i podpisanie nowego porozumienia. 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski ogłosił 10 minutową 
przerwę w obradach. 
 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego”  (druk nr 13/43). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych i zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku 
trwałego Powiatu Gryfińskiego” oraz Zarząd wybrał najkorzystniejszą 
ofertę na I część zamówienia (dot. ubezpieczenia majątku trwałego) - firmy 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.  
z oferowaną ceną w wysokości 45.804,99 zł oraz na II część zamówienia 
(dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) - firmy Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. z oferowaną ceną  
w wysokości 8.900,00 zł. 
 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany w planie wydatków w związku z  realizacją 
zadań w ramach „Termomodernizacji obiektów Powiatu 
Gryfińskiego”  finansowanych   z  Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska  (druk nr 14/43).  
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  Zarząd zapoznał się wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych i jednogłośnie zaakceptował propozycję 
zmiany w planie wydatków w związku z realizacją zadań  
w ramach „Termomodernizacji obiektów Powiatu Gryfińskiego” 
finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i rozszerzenia tego zadania o docieplenie dachu i zwiększenie środków  
na termomodernizację w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju o 200.000 zł. 

 
15. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. wprowadzenia nowych zadań w planie wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (druk nr 14a/43); 

 
  Zarząd zapoznał się informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych i jednogłośnie wyraził zgodę  
na rozszerzenie zadania wprowadzonego w planie wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska polegającego na wykonaniu 
termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej  
w budynku nr 6 w SOS-W w Chojnie o wykonanie drenażu opaskowego 
wokół budynku. 

 
16.  Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa wielkoformatowej 
kopiarki cyfrowej” oraz wybór najkorzystniejszej oferty (druk  
nr 14b/43). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych i zatwierdził protokół 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa 
wielkoformatowej kopiarki cyfrowej” oraz Zarząd wybrał 
najkorzystniejszą ofertę - DKS Sp. z o.o. Oddział Poznań, proponowana 
kwota 81 008,00 zł. Jednocześnie Zarząd po zapoznaniu się z informacją 
Naczelnika dot. kosztów eksploatacji i serwisu sprzętu w latach następnych, 
jednogłośnie postanowił zawrzeć z w/w firmą umowę na obsługę serwisową. 
 

17. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wniosków byłych 
pracowników SPZZOZ w Gryfinie w/s spłaty zaległego zobowiązania 
(druk nr 15/43).   

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
dot. wniosków byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie w/s spłaty 
zaległego zobowiązania i postanowił podjąć decyzję na kolejnym 
posiedzeniu. 
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18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu 
przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 16/43). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian  
w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. 
 

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski: 
- Opinia prawna w/s realizacji umowy trójstronnej zawartej w dniu  
19 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie a „Intermed” Sp. z o.o. w Nowogardzie. 
 

  Zarząd zapoznał się z opinią prawną w/s realizacji umowy 
trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a „Intermed” Sp. z o.o. 
w Nowogardzie i postanowił przenieść na kolejne posiedzenie. 
 

 -Opinia prawna w/s realizacji umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 
grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie a NZOZ „Intermed” Sp. z o.o. w Nowogardzie 
wydana przez Radcę Prawnego mgr Zygmunta Kandulskiego. 
 

  Zarząd zapoznał się z opinią prawną w/s realizacji umowy 
trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ „Intermed”  
Sp. z o.o. w Nowogardzie wydana przez Radcę Prawnego mgr Zygmunta 
Kandulskiego i postanowił przenieść na kolejne posiedzenie.  

 
- Pismo z Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Pana 
Raoula Mohameda Daffe w sprawie przesunięcia terminu przetargu 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

  Zarząd zapoznał się z pismem z Indywidualnej Specjalistycznej 
Praktyki Lekarskiej Pana Raoula Mohameda Daffe w sprawie przesunięcia 
terminu przetargu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i podjął decyzję  
o realizacji rozpoczętych już procedur przetargowych. 
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- Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2007 r. 
dot. sprawy skargi Grzegorza Kłobuta na decyzję Wojewody 
Zachodniopomorskiego oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
z dn. 25.X.2006 r. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania  
dot. pozwolenia na rozbudowę 

 
  Zarząd zapoznał się z treścią wyroku w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 13 czerwca 2007 r. dot. sprawy skargi Grzegorza Kłobuta  
na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie z dn. 25.X.2006 r. w przedmiocie odmowy wznowienia 
postępowania dot. pozwolenia na rozbudowę. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka__________________________    
 
 
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski   __________________ 
        Członek Zarządu              - Jerzy Miler                __________________ 
           Członek Zarządu              - Jan Podleśny             __________________ 
         Członek Zarządu              - Maciej Racinowski   __________________ 
         Członek Zarządu              - Marek Hipsz             __________________ 
 


