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Protokół nr 60/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 11 grudnia w godz. od 800 do 1530 oraz w dniu 13 grudnia 2007 r. 
w godz. od 7 00 do 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy  
ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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 oraz 
zmieniono ich numerację: 

 -  Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju  ws. zwiększenia 
budżetu jednostki na 2007 r. (druk nr 4a/60). 

 - Druk nr 9/60 otrzymał nr druku 7/60 tj. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk  
nr 7/60) przez co kolejne druki do nr 10 uległy przesunięciu. 

 - Wycofano z porządku obrad projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIV/442/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 marca 
2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 8/60). 
- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchylenia uchwały  
Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 
przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie 
Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu  
i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie (druk nr 20a/60). 

3. Protokół Nr 59/III/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. został przyjęty jednogłośnie (4 - za,  
0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 r. (druk  
nr 1/60). 

 
  Zarząd zapoznał się z protokołem ze spotkania z przedstawicielami 
związków zawodowych w/s uzgodnienia treści projektu regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 r. Zarząd wniósł poprawki 
do w/w regulaminu polegające na zwiększeniu dodatku za wychowawstwo 
oraz zmniejszeniu dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli ze względu  
na to, że jest datkiem, który obejmuje niewielką grupę nauczycieli.  
W związku z powyższym Zarząd upoważnił Wicestarostę Jerzego Milera 
oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbietę 
Lorenowicz-Bień do przeprowadzenia kolejnej rudny negocjacji  
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z przedstawicielami związków zawodowych celem ponownego 
zaopiniowania w/w regulaminu.  
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński. (druk nr 2/60). 

 
  Zarząd zapoznał się i wniósł poprawki do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek 
szkolnych zorganizowanych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek 
szkolnych zorganizowanych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ws. zmian  

w planie wydatków budżetowych jednostki (druk nr 3/60). 
 
  Zarząd ze względów formalnych negatywnie rozpatrzył wniosek 
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ws. zmian w planie 
wydatków budżetowych jednostki w związku z niewykorzystaniem środków 
finansowych przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 
 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

ws. zwiększenia budżetu jednostki na 2007 r. (druk nr 4/60). 
 
  Zarząd w części przychylił się do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie wyrażając zgodę na zwiększenie budżetu jednostki 
o kwotę 40 000,00 złotych. W/w środki będą pochodziły z rezerwy 
budżetowej powiatu.  
 
5. Wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju  ws. zwiększenia budżetu 

jednostki na 2007 r. (druk nr 4a/60). 
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  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku 
Zdroju wyrażając zgodę na zwiększenie budżetu jednostki po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 złotych.  
 
6. 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 5/60). 

 
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 - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007. 

 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007 (druk nr 6/60). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2007?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007. 

 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 7/60). 
 
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 - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd po naniesieniu poprawek przyjął jednogłośnie projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego 

Uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 
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2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok 
(druk nr 8/60). 

 
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 2007 rok?  
Za - 4 osoby,  
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 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 rok. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIV/442/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 marca 
2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 9/60). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/442/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 marca 
2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd jednogłośnie wycofał z porządku obrad projekt uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/442/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia 
kredytu inwestycyjnego w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007  
ze względu na jego bezzasadność. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2007 oraz ustalający prawidłową wysokość 
wydatków  budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasły z upływem 
roku poprzedniego (druk nr 10/60). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2007 oraz ustalający prawidłową wysokość wydatków  budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie 
wygasły z upływem roku poprzedniego?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd po wprowadzeniu zmian przyjął jednogłośnie projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz 
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ustalający prawidłową wysokość wydatków  budżetu Powiatu Gryfińskiego, 
które nie wygasły z upływem roku poprzedniego. 

 
12. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające plan finansowy  

na rok 2007 z uwzględnieniem zmian w budżecie SPZZOZ w Likwidacji 
w Gryfinie, zestawienie dokonanych spłat zobowiązań wg stanu na 30 
listopada 2007 r. oraz wykaz zobowiązań do realizacji do dnia 31 
grudnia 2007 r. wynikających z podpisanych porozumień (druk  
nr 11/60). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z planem finansowym na rok 2007  
z uwzględnieniem zmian w budżecie SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie, 
zestawieniem dokonanych spłat zobowiązań wg stanu na 30 listopada  
2007 r. oraz z wykazem zobowiązań do realizacji do dnia 31 grudnia 2007 r. 
wynikających z podpisanych porozumień przygotowanym przez 
Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zobowiązał Skarbnika Powiatu  
do dokonania zmian w budżecie powiatu polegających na przesunięciu 
kwoty 30 000,00 złotych z wcześniej planowanej dotacji dla SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Likwidacji w Gryfinie dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie. W związku 
z powyższym dotacja dla Szpitala w 2007 r. wyniesie 1 070 000,00 złotych, 
natomiast plan finansowy na 2007 r. dla SPZZOZ wyniesie 3 430 000,00. 
 
13. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektami porozumień 

w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec Spółki  
z o.o. MICRONET z Gdańska oraz wobec Spółki z o.o. HENRY KRUSE 
z Kobierzyc (druk nr 12/60). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
podpisał porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie ze Spółką z o.o. MICRONET z Gdańska oraz ze Spółką  
z o.o. HENRY KRUSE z Kobierzyc.  
 
14. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma adwokata  

T. Milewskiego reprezentującego M. Wardowską wierzyciela SPZZOZ 
w Gryfinie (druk nr 13/60). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z pismem adwokata T. Milewskiego 
reprezentującego M. Wardowską wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie 
upoważnił Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do wystąpienia z pismem oraz 
projektem porozumienia, w którym wierzyciel zgodnie z powyższym 
pismem wyraża zgodę na rezygnację z 25 % odsetek. Należność główna 



 6

oraz koszty zastępstwa procesowego zostaną przekazane na konto 
wierzyciela do dnia 10 stycznia 2008 r. 
  
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru 

wykonawcy na bieżącą konserwację sygnalizacji ulicznych w Gryfinie 
(druk nr 14/60). 

 
  Zarząd postanowił, że decyzje w/s wyboru wykonawcy  
na bieżącą konserwację sygnalizacji ulicznych w Gryfinie podejmie  
po uzupełnieniu wniosku przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
o dodatkowe informacje w tym zakresie.  
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

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

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2008 r.  
z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, 
stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, 
Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój”. (druk  
nr 15/60).  

 
  Zarząd postanowił, że Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami dot. zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej 
oraz SIWZ na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych  
na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. z podziałem na 2 zadania: 
zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie  
II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój”. 
rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wniosku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Szczecinie dot. udzielenia dotacji z PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r. 
(druk nr 16/60). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wniosku Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Szczecinie, postanowił ująć w planie przychodów 
i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r. kwotę dotacji w wysokości 
3 000,00 złotych dla Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Gryfinie  
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na kontrolę i ochronę wód, stanowiących własność Państwa w granicach 
Powiatu Gryfińskiego. Uwzględnienie w/w wniosku mimo upływu terminu 
składania uznaje się za zasadne w związku z uchwałami Rady Powiatu  
w Gryfinie nr XVI/161/2000 w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej 
Straży Rybackiej oraz nr XVI/161/2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej. 
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

zasad i trybu przyznawania środków finansowych z PFOŚ i GW  
w Gryfinie (druk nr 17/60). 

 
  Zarząd zapoznał się i wniósł poprawki do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania 
środków finansowych z PFOŚ i GW w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z PFOŚ i GW w Gryfinie?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków 
finansowych z PFOŚ i GW w Gryfinie. 

 
19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu 

przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów  
i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 18/60). 

 
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 
PFOŚ i GW w Gryfinie na 2007 r.?  
Za - 4 osoby,  
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 PFOŚ i GW w Gryfinie na 2007 r. 
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Statutu Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju (druk nr 19/60). 
 
  Zarząd jednogłośnie postanowił, że projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s przyjęcia Statutu Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju 
rozpatrzy w styczniu 2008 r.   
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21. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego zawierający informacje z działalności SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 20/60). 

 
  Zarząd postanowił, że Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zawierający informacje  
z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie omówi na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchylenia 

uchwały Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 
2003 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 
3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka 
nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu 
Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu  
i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie (druk nr 20a/60). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r.  
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, 
oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu  
ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie.?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne 
użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, 
oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie 
Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-
Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie. 
 
23. Koncepcja funkcjonowania spółki (omówienie). 
 
Od tej chwili w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Pan Jerzy 
Piwowarczyk. 
 
  Zarząd omówił założenia, co do dalszego funkcjonowania SPZOZ 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie w oparciu o wcześniej przedłożone 
materiały zawierające informacje o możliwościach kontynuowania jego 
działalności w planowanej nowej formie organizacyjnej. Pan Jerzy 
Piwowarczyk omówił kolejno możliwe kierunki rozwoju oraz zagrożenia 
związane z przejęciem Szpitala i prowadzeniem go przez Spółkę a Zarząd 
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Powiatu po dyskusji zobowiązał Pana Jerzego Piwowarczyka o uzupełnienie 
przygotowanych materiałów o analizę finansową.  
 
24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s utworzenia 

przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 
nr 21/60). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Gryfinie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 
 
25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z ofertą Kancelarii Prawniczej S.C. Skotarczak - Dąbrowski  
ze Szczecina na świadczenie usług związanych z doprowadzeniem do rozwiązania 
umowy z INTERMED. 

2. Zarząd zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
n/t przeprowadzonej kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej, w kontekście 
prawnych i faktycznych zasad funkcjonowania depozytów pensjonariuszy. 

3. Zarząd zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
n/t przeprowadzonej kontroli działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie w 2006 roku. 

4. Zarząd zapoznał się z opinią RIO w Szczecinie w/s zachowania szczególnej 
ostrożności w dokonywanych zmianach wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego. 

 
 
 
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               ____________________ 
 

 


