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Protokół nr 46/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 13 września 2007 r. w godz. od 800 do 1600 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 (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji zadania  
z zakresu ochrony środowiska – wybór firmy na opracowanie „Raportu z realizacji 
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem systemu monitoringu 
i oceną wdrażania zadań określonych w planie gospodarki odpadami” oraz „Programu 
Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego” 
(druk nr 6a/46). 
- Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie ws. zmian w planie finansowym placówki  
na rok 2007 pomiędzy działami (druk nr 27a/46). 

  oraz zmieniono numerację druków:  
- druk nr 33/46 Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 otrzymał nr 31/46,  
- druk nr 31/46 gdzie zmieniono błędnie zapisaną nazwę uchwały - Projekt uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 otrzymał nr 32/46 
- druk nr 32/46 gdzie zmieniono błędnie zapisaną nazwę uchwały – Projekt uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale  
Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007otrzymał nr 33/46. 

3. Protokół Nr 45/III/2007 z dnia 4 września 2007 r. został przyjęty jednogłośnie (5 - za, 
0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Gryfinie Pana Sławomira Głuszaka do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (druk  
nr 1/46). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały wprowadził zmianę 
polegającą na tym, że w/w Dyrektora upoważnia się do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
jednostki organizacyjnej powiatu – ZSP Nr 1 w Gryfinie. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie Pana Sławomira 
Głuszaka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki 
organizacyjnej powiatu – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie Pana 
Sławomira Głuszaka do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu – 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie Pani Adriany Salamończyk do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (druk  
nr 2/46). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały wprowadził zmianę 
polegającą na tym, że w/w Dyrektora upoważnia się do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
jednostki organizacyjnej powiatu – ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adriany 
Salamończyk do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki 
organizacyjnej powiatu – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani 
Adriany Salamończyk do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu – 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie Pani Edyty Daszkiewicz do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (druk  
nr 3/46). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały wprowadził zmianę 
polegającą na tym, że w/w Dyrektora upoważnia się do składania 
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oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
jednostki organizacyjnej powiatu – ZSP Nr 2 w Chojnie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie Pani Edyty Daszkiewicz 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej 
powiatu – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie Pani Edyty 
Daszkiewicz do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu – Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie 
przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli, specjalności  
i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2007 r. (druk  
nr 4/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli, 
specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2007 r.?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe 
i zasady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 
dofinansowaniem w 2007 r. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie ws. przydzielenia 
dodatkowych godzin ponadwymiarowych dyrektorowi ZSP Nr 1  
w Gryfinie w Gryfinie oraz dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2  
w Chojnie ws. zwiększenia godzin opieki w internacie (druk  
nr 5/46). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki nie wyraził zgody na przydzielenie 3 
godzin ponadwymiarowych Dyrektorowi ZSP Nr 1 w Gryfinie, natomiast 
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biorąc pod uwagę realizację godzinową zajęć wychowania fizycznego  
w klasach wyraził zgodę na przydzielenie 1 godziny ponadwymiarowej  
tj. łącznie 6 godzin zajęć dydaktycznych.  

Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji ws. wniosku Dyrektora 
ZSP Nr 2 w Chojnie dot. zwiększenia godzin opieki w internacie 
funkcjonującym przy szkole do czasu  uzupełnienia przez Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki informacji w tym zakresie.   
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa dot. analizy ofert na opracowanie raportu z realizacji 
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem 
monitoringu i oceną wdrażania zadań określonych w planie 
gospodarki odpadami oraz na opracowanie Programu Usuwania 
Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 
gryfińskiego (druk nr 6/46). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i po dokonaniu analizy ofert  
na opracowanie raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska z uwzględnieniem monitoringu i oceną wdrażania zadań 
określonych w planie gospodarki odpadami oraz na opracowanie Programu 
Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 
Gryfińskiego postanowił zlecić wykonanie w/w dokumentów firmie 
ALBEKO z Opola za cenę 8 540,00 złotych brutto. W/w umowa zostanie 
podpisana przez Zarząd Powiatu po wprowadzeniu zmian planu 
przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków 
PFOŚ i GW w Gryfinie na 2007 r.  

 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji 

zadania z zakresu ochrony środowiska – wybór firmy na opracowanie 
„Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska  
z uwzględnieniem systemu monitoringu i oceną wdrażania zadań 
określonych w planie gospodarki odpadami” oraz „Programu 
Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 
gryfińskiego” (druk nr 6a/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska – wybór firmy na opracowanie „Raportu z realizacji 
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem systemu monitoringu i oceną wdrażania zadań 
określonych w planie gospodarki odpadami” oraz „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu powiatu gryfińskiego”.?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 



 5

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu ochrony środowiska – wybór firmy na opracowanie „Raportu  
z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska  
z uwzględnieniem systemu monitoringu i oceną wdrażania zadań 
określonych w planie gospodarki odpadami” oraz „Programu Usuwania 
Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego”. 

 
8. 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. (druk nr 7/46). 

 
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 - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd po naniesieniu poprawek 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. 
 

9. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. projektu umowy  
na obsługę prawną, która zostanie zawarta pomiędzy SPZZOZ  
w likwidacji w Gryfinie a Spółką Komandytową „Sasiński  
i Wspólnicy” mającą reprezentować „Zespół” w sprawie przeciwko 
Skarbowi Państwa o roszczenia finansowe z tytułu niepokrytych 
przez organ tworzący zobowiązań „Zespołu” powstałych do dnia 
31.12.1998 r. (druk nr 8/46). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem umowy na obsługę prawną, która 

zostanie zawarta pomiędzy SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie  
a Spółką Komandytową „Sasiński i Wspólnicy” mającą reprezentować 
„Zespół” w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o roszczenia finansowe  
z tytułu niepokrytych przez organ tworzący zobowiązań „Zespołu” 
powstałych do dnia 31.12.1998 r. i po wprowadzeniu stosownych zmian 
zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do ponownego 
przedstawienia  w/w projektu umowy Radcy Prawnemu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie celem akceptacji. 

 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału  Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia: 
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a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie stałych 
prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na 
terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych” (druk  
nr 9/46). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału  

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn. „Wykonanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych 
oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych”. 

 
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 stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na 
terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Wykonanie stałych prac porządkowych  
w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych  
i parkingowych”.  
 

11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału  Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania o cenę pn. „Dostawa komputera przenośnego na 
stanowisko ds. stypendiów unijnych” (druk nr 10/46). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie unieważnił 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania o cenę pn. „Dostawa komputera przenośnego na stanowisko  
ds. stypendiów unijnych”. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału  Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych ws. zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - zapytanie o cenę,  
b) wartości szacunkowej, 
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c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu 
komputerowego na stanowisko ds. stypendiów unijnych” (druk 
nr 11/46). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału  

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na stanowisko ds. stypendiów 
unijnych”. 

 
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 na „Dostawa sprzętu komputerowego na stanowisko ds. stypendiów unijnych”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Dostawa sprzętu komputerowego na stanowisko  
ds. stypendiów unijnych”. 
 

13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału  Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 
euro pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z zał. nr 8 
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133,  
poz. 1123, z późn. zm.)” (druk nr 12/46). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej 60 000 euro pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą 
do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z zał. nr 8 
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123,  
z późn. zm.)” oraz wybrał ofertę nr 2 firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
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Usługowo-Handlowe REST S.C. z Gorzowa Wielkopolskiego z oferowaną 
ceną 281 820,00 złotych brutto.  
 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału  Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. podpisania aneksu do umowy nr RI-07/07 z dnia 
19.04.2007 r. 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 - I etap” 
(druk nr 13/46). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wyraził zgodę 
na przedłużenie terminu realizacji zadania do 30 listopada 2007 r.  
i podpisał aneks do umowy na roboty budowlane nr RI-07/07  
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 - I etap”. 
 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału  Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. zlecenia wykonania robót rozbiórkowych budynku 
łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a projektowanym internatem 
Nr 2 niezbędnych dla dalszej realizacji 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 - I etap” (druk nr 14/46). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wyraził zgodę 
na zlecenie wykonania robót rozbiórkowych budynku łącznika pomiędzy 
salą gimnastyczną a projektowanym internatem Nr 2 niezbędnych dla 
dalszej realizacji 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 - I etap” wybierając ofertę firmy 
Krzysztof Korkosz Zakład Ogólnobudowlany w Myśliborzu,  z oferowaną 
ceną 12 000,00 złotych brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 
 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału  Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania oraz 
zlecenie wykonania robót dodatkowych dot. inwestycji  
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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 - I etap” (druk nr 15/46). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe  
dot. wykonania drenażu wokół budynku nr 6 w SOSW w Chojnie  
i podpisał umowę na wykonanie prac w tym zakresie.   
 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr 194/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 lipca  
w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk 
nr 16/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 194/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 lipca  
w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr 194/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 lipca w sprawie 
przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. 
 

18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany składu 
osobowego Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk nr 17/46). 

 
 Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie rozpatrzenie projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany składu osobowego 
Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie i zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do uzupełnienia 
informacji w tym zakresie.  
 

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
umów z Gminą Mieszkowice o dotację celową na realizację inwestycji 
pn.: remont drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice-Czelin oraz 
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remont nawierzchni ul. A. Mickiewicza w Mieszkowicach (druk  
nr 18/46). 

  
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał umowy z Gminą Mieszkowie o udzielenie dotacji  
na wykonanie remontów nawierzchni: drogi powiatowej Nr 1418Z 
Mieszkowice-Czelin oraz ulicy Adama Mickiewicza w Mieszkowicach. 
 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
umów trójstronnych z Gminą Mieszkowice oraz Wykonawcą  
na realizację inwestycji pn.: remont drogi powiatowej Nr 1418Z 
Mieszkowice-Czelin oraz remont nawierzchni ul. A. Mickiewicza  
w Mieszkowicach (druk nr 19/46). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał umowę trójstronną z Gminą Mieszkowie oraz 
Wykonawcą – Spółką MALDROBUD z Myśliborza  na realizację zadań:  
„Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice-Czelin” 
oraz „Remont nawierzchni ulicy Adama Mickiewicza w Mieszkowicach”. 
 

21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. zatwierdzenia unieważnienia postępowania pn.: „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008,  
z podziałem na 11 zadań: zadanie I – gmina Stare Czarnowo, zadanie 
II – gmina Gryfino, zadanie III – gmina Widuchowa, zadanie IV – 
gmina Banie, zadanie V – gmina Chojna, zadanie VI – gmina 
Cedynia, zadanie VII – gmina Moryń, zadanie VIII gmina Trzcińsko-
Zdrój, zadanie IX – gmina Mieszkowice, zadanie X – ulice miejskie  
w Gryfinie, zadanie XI – ulice miejskie w Chojnie” oraz informacja  
o wszczęciu nowego postępowania w w/w zakresie (druk nr 20/46). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził unieważnienie postępowania 
na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
2007/2008, z podziałem na 11 zadań: zadanie I – gmina Stare Czarnowo, 
zadanie II – gmina Gryfino, zadanie III – gmina Widuchowa, zadanie IV – 
gmina Banie, zadanie V – gmina Chojna, zadanie VI – gmina Cedynia, 
zadanie VII – gmina Moryń, zadanie VIII gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie 
IX – gmina Mieszkowice, zadanie X – ulice miejskie w Gryfinie, zadanie XI 
– ulice miejskie w Chojnie” oraz wyraził zgodę na wszczęcie nowego 
postępowania w tym zakresie z łączną wartością szacunkową w wysokości 
614.241,56 zł netto. 
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22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
ws. zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
d) Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z 
Swobnica - granica powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko 
Gryfińskie” (druk nr 21/46). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz SIWZ na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1375Z Swobnica - granica powiatu, odcinek: przejście przez 
m. Dłusko Gryfińskie”. 
 
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 „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - granica 
powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie”? 
Za - 5 osób, 
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. „Remont nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1375Z Swobnica - granica powiatu, odcinek: przejście przez 
m. Dłusko Gryfińskie”. 
 

23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia 
ulicy Kościelnej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk  
nr 22/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Kościelnej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie  w sprawie pozbawienia ulicy Kościelnej w Gryfinie kategorii 
drogi powiatowej. 
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24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie utrzymania dróg 
powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 23/46). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i po wprowadzeniu poprawek podpisał porozumienie z Gminą 
Gryfino w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta 
Gryfino. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
do przesłania w/w porozumienia jako propozycji Gminie Gryfino. 
 

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia 
wyników otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecania realizacji 
zadania (druk nr 24/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecania realizacji zadania? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd po wprowadzeniu poprawek podjął jednogłośnie uchwałę  
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz warunki 
zlecania realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. 
 

26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia 
organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy 
społecznej pod nazwą: „Prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS  
o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 25/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod 
nazwą: „Prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju”?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie  w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie i rozwój 
infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju”. 
Jednocześnie Zarząd postanowił, że w/w projekt uchwały będzie 
przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu w październiku b.r.,  
po wcześniejszym zapoznaniu się przez Radę z warunkami zlecenia 
realizacji w/w zadania i akceptacji projektów umów w tym zakresie. 
 

27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia 
organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy 
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społecznej pod nazwą: „Prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS  
o zasięgu ponadgminnym w Dębcach” (druk nr 26/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod 
nazwą: „Prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym w Dębcach”?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie  w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie i rozwój 
infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym w Dębcach”. Jednocześnie 
Zarząd postanowił, że w/w projekt uchwały będzie przedmiotem obrad sesji 
Rady Powiatu w październiku b.r., po wcześniejszym zapoznaniu się przez 
Radę z warunkami zlecenia realizacji w/w zadania i akceptacji projektów 
umów w tym zakresie. 
 

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami 
(druk nr 27/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zadaniami. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Dyrektora PUP w Gryfinie do przedstawienia wykazu 
zawierającego informacje n/t tego ile osób niepełnosprawnych do tej pory 
skorzystało i w jakiej wysokości ze środków finansowych PFRON 
przydzielonych na zadanie „zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku 
pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” w ramach, którego finansowane  
są prace interwencyjne oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy  
jak również przedstawiania wykazu ile z tych osób otrzymało zatrudnienie  
i w jakim miejscu oraz ile zostało złożonych  wniosków w tym zakresie, 
które nie zostały dotychczas rozpatrzone ze względu na brak środków 
finansowych na to zdanie.  
 

29. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie ws. zmian w planie 
finansowym placówki na rok 2007 pomiędzy działami (druk  
nr 27a/46). 
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie wyraził zgodę na dokonanie 
zmian w planie finansowym placówki zgodnie z propozycją zawartą  
we wniosku. 

 
30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 
(druk nr 28/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd po wprowadzeniu poprawek podjął jednogłośnie uchwałę  
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2007. 
 

31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 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 29/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie 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 - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie 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. 
 

32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007 (druk nr 30/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007. 
 

33. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 31/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął jednogłośnie projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007. 
 

34. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  
Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 
(druk nr 32/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie  zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007. 

 
35. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 33/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale  
Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
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36. Wniosek Dyrektora Szkół Specjalnych w Gryfinie ws. zwiększenia 
planu budżetowego na rok 2007 z tytułu zobowiązań wymagalnych za 
rok 2006 oraz waloryzacji wynagrodzeń pracowników wraz  
z pochodnymi (druk nr 34/46). 

 
Zarząd postanowił że wniosek Dyrektora Szkół Specjalnych  

w Gryfinie ws. zwiększenia planu budżetowego na rok 2007 z tytułu 
zobowiązań wymagalnych za rok 2006 oraz waloryzacji wynagrodzeń 
pracowników wraz z pochodnymi rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu. 

 
37. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie ws. zwiększenia budżetu na 2007 

r. dla PUP w Gryfinie oraz filii w Chojnie z przeznaczeniem na 
sfinansowanie opłat za media oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń 
i pochodnych od wynagrodzeń (druk nr 35/46). 

 
Zarząd postanowił, że wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie  

ws. zwiększenia budżetu na 2007 r. dla PUP w Gryfinie oraz filii w Chojnie 
z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat za media oraz na pokrycie 
kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń rozpatrzy  
na kolejnym posiedzeniu. 
 

38. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach ws. zwiększenia środków 
w planie wydatków budżetowych na 2007 r. (druk nr 36/46). 

 
Zarząd postanowił, że wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach  

ws. zwiększenia środków w planie wydatków budżetowych na 2007 r. 
rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu. 
 

39. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
ws. podjęcia decyzji dot. zwolnienia z opłat lub ich zmniejszenia za 
wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku, 
gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu dokonana została 
zmianami administracyjnymi (druk nr 37/46). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawo 
jazdy? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu 
rejestracyjnego oraz za wydanie prawo jazdy. 
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40. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Ochrony Cywilnej  
ws. przeanalizowania wniosku PUP w Gryfinie oraz Filii w Chojnie  
ws. zwiększenia budżetu jednostki na 2007 r. Zarząd postanowił, że rozpatrzy 
wniosek po szczegółowej analizie budżetu placówki.  
2. Zarząd zapoznał się z wykazem zawierającym zobowiązania SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie na dzień 15 września 2007 r. 
3. Zarząd zapoznał się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie, w której pozytywnie zaopiniowano przedłożoną 
informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 
2007 roku. 
4. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora DPS w Moryniu dot. rozwiązania 
umów z dwoma pracownika na mocy porozumienia stron oraz wypowiedzenia 
umowy o pracę przez pracownika. 
 
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               ____________________ 
 
 
 


