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Protokół nr 103/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 9 października w godz. od 800 do 1400 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 
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druk: 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w/s 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. „Modernizacja części internatu 
przy ZSP w Chojnie (druk nr 11a/103). 

3. Protokół Nr 102/III/2008 z 02 października 2008 r. został przyjęty jednogłośnie 
(5 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia 
naliczonych odsetek za czas opóźnienia w spłacie należności 
powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
(druk nr 1/103). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Głównego 
Księgowego – Janina Niwa.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w spłacie należności 
powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie umorzenia 
naliczonych odsetek za czas opóźnienia w spłacie należności 
powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie  
w wysokości 85,03 zł. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s zwiększenia budżetu powiatu w części, w której dysponentem 
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jest Naczelnik Wydziału na bieżącą działalność wydziału (druk  
nr 2/103). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu rozpatrzył go pozytywnie wyrażając zgodę 
na zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł budżetu powiatu w części,  
w której dysponentem jest Naczelnik Wydziału z przeznaczeniem  
na  bieżącą działalność Wydziału tj. zakup dokumentów 
komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych. 
 
4. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu 

przychodów i wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk  
nr 3/103). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie rozpatrzył  
go pozytywnie wyrażając zgodę na dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki polegających na zwiększeniu planu dochodów  
i wydatków o kwotę 1896,40 zł w związku z wypracowaniem 
ponadplanowych dochodów. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok (druk nr 4/103). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Głównego 
Księgowego – Janina Niwa.   

6. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami oraz 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont drogi 
powiatowej Nr 1384Z polegający na jednostronnym uzupełnieniu 
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pobocza tłuczniem kamiennym, na odcinku Trzcińsko Zdrój - 
Warnice” (druk nr 5/103). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału 

Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 
Na wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami oraz  

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1384Z 
polegający na jednostronnym uzupełnieniu pobocza tłuczniem 
kamiennym, na odcinku Trzcińsko Zdrój - Warnice” wybierając ofertę 
firmy Roboty Inżynieryjne i Drogowe FERD ze Środy Wielkopolskiej   
z oferowaną kwotą w wysokości 219 880,60 zł brutto. Na w/w zadanie 
gmina Trzcińsko-Zdrój przeznaczy kwotę 49 880,60 zł, natomiast 
powiat przeznaczy pozostałą część w kwocie 170 000,00 zł ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

   
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3421-11/08. 
 
7. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą 
Trzcińsko Zdrój w/s remontu drogi Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko 
Zdrój - Warnice poprzez uzupełnienie poboczy tłuczniem 
kamiennym (druk nr 6/103). 

 
Na wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1/08  
do porozumienia z dnia 27 czerwca 2008 r. zawartego z Gminą 
Trzcińsko Zdrój o współpracy Powiatu z Gminą Trzcińsko Zdrój  
w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych  
na  remont drogi Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko Zdrój - Warnice 
poprzez uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym. 
 
8. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy wycinki drzew i krzaków na 
drogach powiatowych (druk nr 7/103). 

 
Zarząd postanowił, że decyzję odnośnie wniosku Inspektora 

Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia wyboru 
wykonawcy wycinki drzew i krzaków na drogach powiatowych 
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podejmie w późniejszym terminie po jego uzupełnieniu o szczegółowe 
dane zawierające ilość drzew i krzewów wymagających usunięcia oraz 
odcinki dróg na których powyższe prace mają zostać wykonane.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor Wydziału Zarządzania 

Drogami – Maria Ilińczyk. 
 
9.  Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP w Mieszkowicach  
w/s zwiększenia liczy godzin dydaktycznych na rok szkolny 
2008/2009 (druk nr 8/103).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach jednogłośnie wyrażając  
zgodę na zwiększenie w jednostce liczy godzin dydaktycznych o 4 
godziny tygodniowo od 1 października 2008 r. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja obiektów 
w celu spełniania wymogów norm akustycznych  
w DPS Nowe Czarnowo” z podziałem na 3 części i wybór oferty 
(druk nr 9/103). 

  
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn.: „Modernizacja obiektów w celu spełniania wymogów norm 
akustycznych w DPS Nowe Czarnowo” wybierając: 

- na I część zamówienia (remont podłogi w sali gimnastycznej) 
ofertę firmy FBR BRUKPOL z Żabnicy z oferowaną ceną  
w wysokości 84 118,95 zł brutto, 
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- na II część zamówienia (przebudowa wewnętrznej instalacji 
elektrycznej) ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-
Budowlanych GOBUD z Gorzowa Wielkopolskiego  
z oferowaną ceną w wysokości 131 657,31 zł brutto, 

- na III część zamówienia (termomodernizacja budynków, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pokrycia dachu, 
remont  instalacji kanalizacji oraz budowa wentylacji mechanicznej) 
ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych 
GOBUD z Gorzowa Wielkopolskiego z oferowaną ceną w wysokości 2 
651 625,64 zł brutto 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-17/08. 
 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku firmy 
Handlowo-Usługowej GEKO – Wykonawcy umowy RI-13/08 z dnia 
30.07.2008 r. „Termomodernizacja jednostki powiatowej – ZSP  
Nr 2 w Chojnie – etap I docieplenie przegród zewnętrznych” (druk 
nr 10/103). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z opinią inspektora nadzoru 
pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie nie 
wyrażając zgody  na przedłużenie terminu wykonania prac firmie 
Handlowo-Usługowej GEKO – Wykonawcy umowy RI-13/08 z dnia 
30.07.2008 r. dot. realizacji zadania „Termomodernizacja jednostki 
powiatowej – ZSP Nr 2 w Chojnie – etap I docieplenie przegród 
zewnętrznych”. 
  
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku AC Kancelarii 
Radcy Prawnego Artura Mariusza Chanaja o podpisanie aneksu  
do umowy nr RI - 10/08 z dnia 14 lipca 2008 r. zawartej  
z przedsiębiorstwem ROW – BUD Robert Rybka (druk nr 11/103). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, że wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wniosku 
AC Kancelarii Radcy Prawnego Artura Mariusza Chanaja  
o podpisanie aneksu do umowy nr RI - 10/08 z dnia 14 lipca 2008 r. 
zawartej z przedsiębiorstwem ROW – BUD Robert Rybka rozpatrzy 
na kolejnym posiedzeniu po otrzymaniu oświadczeń inspektora  
i autora projektu w sprawie zakresu robót dodatkowych nieujętych  
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w dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie 
na pomieszczenia administracyjno-biurowe”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

 Publicznych w/s 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. „Modernizacja 
części internatu przy ZSP w Chojnie” (druk nr 11a/103). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja części 
internatu przy ZSP 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.: „Modernizacja części internatu przy ZSP w Chojnie” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
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.: „Modernizacja części internatu przy ZSP 
w Chojnie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-23/08. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/103). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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 Zarząd ustalił cenę wywoławczą w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego położonej w Daleszewie w wysokości  
1 200 000,00 zł. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego położonej w Daleszewie. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyznania dodatkowych środków 
finansowych dla DPS w Dębcach na 2008 r. (druk nr 13/103). 

 
 Zarząd postanowił, że wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie przyznania 
dodatkowych środków finansowych dla Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach na 2008 r. rozpatrzy w późniejszym terminie po jego 
uzupełnieniu o opinię osoby z uprawnieniami, która zbada zakres 
niezbędnych prac remontowych tarasu w pawilonie nr 1. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s podpisania aneksu do umowy najmu 
pomieszczeń w budynku przy ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie, 
zawartej z firmą „BROKERS” (druk nr 14/103). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie Aneksu Nr 4 do umowy najmu Nr 6/Szczecińska 21/06 
zawartej z firmą „BROKERS” z Gryfina, w którym przedłuża się 
okres najmu pomieszczeń do 31.10.2009 r. oraz zwiększa czynsz  
za najem pomieszczeń biurowych oraz części wspólnych. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s podpisania aneksu do umowy 
użyczenia ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” prowadzącym DPS 
w Trzcińsku Zdroju  (druk nr 15/103). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie Aneksu Nr 1/2008 do umowy użyczenia  
Nr 2/Trzcińsko/2008 zawartej w dniu 16 stycznia 2008 r.  
ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” prowadzącym Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju, w którym zmienia się nr działki 
przeznaczonej do dalszego korzystania przez Dom z nr 131/1  
na nr 131/4 w związku z zatwierdzeniem przez Burmistrza Gminy 
Trzcińsko-Zdrój podziału przedmiotowej nieruchomości. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na budowę nowego 
obiektu na terenie nieruchomości znajdującej się w użyczeniu 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Gryfinie (druk nr 16/103). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na budowę nowego obiektu na terenie nieruchomości znajdującej  
się w użyczeniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie i podpisał porozumienie  
w przedmiotowej sprawie.  
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek 

minimalnych dotyczących wynajmowania nieruchomości lub jej 
części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych  
w Mieszkowicach (druk nr 17/103). 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wynajmowania nieruchomości lub jej 
części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia stawek 
minimalnych dotyczących wynajmowania nieruchomości lub jej części 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach. 
 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s Zaproszenia  

do rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
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który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału 
w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów  
w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie,  
ul. Parkowa 5 (druk nr 18/103). 

 
  Zarząd po szczegółowym omówieniu wprowadził poprawki  
do projektu uchwały w sprawie Zaproszenia do rokowań celem 
wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie udziały 
spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, 
poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie Zaproszenia do rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki  
o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów  
w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie Zaproszenia  
do rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie 
udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale 
zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale 
Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5. 
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Zespołu do spraw rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej 
wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie 
udziałów w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gryfinie, ul. Parkowa 5 (druk nr 19/103). 

 
  Zarząd po szczegółowym omówieniu wprowadził poprawki  
do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw rokowań 
celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie udziały 
spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, 
poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Zespołu do spraw rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki 
o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym 
kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gryfinie, ul. Parkowa 5?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
Zespołu do spraw rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości 
do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów  
w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gryfinie, ul. Parkowa 5. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     

 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


