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Protokół nr 109/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 19 listopada w godz. od 800 do 1520 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 został uzupełniony o następujące punkty: 
- Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. zawarcia 
porozumienia w/s spłaty zadłużenia przez Szpital Powiatowy w Gryfinie wobec 
firmy - Poradnia Medycyny Pracy z Gryfina (druk nr 4a/109). 
- Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. zawarcia 
porozumienia w/s spłaty zadłużenia przez Szpital Powiatowy w Gryfinie wobec 
firmy „GRYFMED” S.C z Gryfic (druk nr 4b/109). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s rozpatrzenia protestu firmy ESPPOL S.A. na zapisy SIWZ 
wniesionego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „dostawę oleju opałowego lekkiego” (druk nr 18a/109). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s przyznania nagrody dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 
(druk nr 19a/109). 

 Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  
 - zał. nr 2).   

3. Protokół Nr 108/III/2008 z 13 listopada 2008 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymała się, 0 - przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wstrzymania 
czynności komornika dotyczących egzekucji z nieruchomości oraz 
rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego 
(druk nr 1/109). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wystąpienie z pismem do komornika w sprawie wstrzymania czynności 
dotyczących egzekucji z nieruchomości położonej w obrębie 
ewidencyjnym Chwarstnica, gmina Gryfino oraz rozłożenie na raty 
zadłużenia powstałego z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego wraz  
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z należnymi odsetkami oraz kosztami związanymi z postępowaniem 
egzekucyjnym w ratach miesięcznych po 500,00 zł  i zawarcie 
porozumienia w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Wydział do przedkładania co miesiąc informacji n/t spłaty 
w/w należności.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyznania dodatkowych środków 
finansowych dla DPS w Dębcach na 2008 r. (druk nr 2/109). 

 
          Po zapoznaniu się z materiałami uzupełniającymi do wniosku  
Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie 
dodatkowych środków finansowych w kwocie 40 000,00 zł dla Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach w 2009 r. z przeznaczeniem na 
wykonanie prac remontowych tarasu w pawilonie nr 1. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał Wydział do przygotowania porozumienia  
w powyższej sprawie oraz zaznaczył, że środki finansowe dla DPS 
zostaną uruchomione po otrzymaniu faktur.   

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
3. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wykorzystania 

dotacji przyznanej Zakładowi (druk nr 3/109).  
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  
w Gryfinie oraz SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 

 
 Zarząd zapoznał się informacją Likwidatora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie  
dot. wykorzystania dotacji w wysokości 3 000 000,00 zł przyznanej 
Zakładowi w 2008 r. 
 
4. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

dot. zawarcia porozumienia z firmą ELEKTUS w/s spłaty 
zadłużenia Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 4/109). 

 
 Na wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia  
w sprawie spłaty należności firmy ELEKTUS S.A. z Lublina – 
wierzyciela Szpitala proponując do 20 stycznia 2009 r. spłatę  100% 
należności głównej oraz kosztów sądowych i 50% odsetek 
przysługujących wierzycielowi na dzień podpisania porozumienia. 
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5. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
dot. zawarcia porozumienia w/s spłaty zadłużenia przez Szpital 
Powiatowy w Gryfinie wobec firmy - Poradnia Medycyny Pracy  
z Gryfina (druk nr 4a/109). 

 
 Na wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji wobec Poradni Medycyny Pracy  
z Gryfina w kwocie 5 510,00 zł. 
 
6. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

dot. zawarcia porozumienia w/s spłaty zadłużenia przez Szpital 
Powiatowy w Gryfinie wobec firmy „GRYFMED” S.C z Gryfic 
(druk nr 4b/109). 

 
 Na wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji wobec Zakładu Aparatury 
Medycznej „GRYFMED” S.C. z Gryfic w kwocie 8 377,34 zł. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie oraz SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych  
za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  
w roku 2008 (druk nr 5/109). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  
w roku 2008  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 
kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2008 r.  

 

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

 
8. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 

budżetowych jednostki na rok 2008 (druk nr 6/109). 
 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zmniejszenie planu wydatków jednostki o kwotę 0,80 zł w związku  
z pozostałą kwotą z tytułu pochodnych od przyznanych nagród 
Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 
9. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów  

i wydatków budżetowych jednostki na rok 2008 (druk nr 7/109). 
 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie o kwotę 17 857,60 zł planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetowych jednostki na rok 2008 w związku  
z ponadplanową realizacją dochodów. 
 
10. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmian planu wydatków 

budżetowych jednostki na rok 2008 (druk nr 8/109). 
 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zmniejszenie planu wydatków jednostki z tytułu realizacji zadań 
własnych o kwotę 75 570,00 zł i jednocześnie na zwiększenie o tę kwotę 
budżetu Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prace 
remontowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie. 
 
11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia środków 

w planie wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk  
nr 9/109). 
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 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
środków w kwocie 2 000,00 zł w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2008 r. w związku z błędnym zakwalifikowaniem 
wydatków przy realizacji projektu „Kompetentna i świadoma 
dziewczyna – przedsiębiorcza na rynku pracy”.  
 
12. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zmniejszenia planu 

wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 10/109). 
 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. w związku  
z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych z PFOŚ i GW  
w Gryfinie na realizację zadania pn.: Badanie jakości stanu 
środowiska w otoczeniu szkoły”. 
 
13. 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 11/109). 

 
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. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej 
budowlanej przebudowy drogi powiatowej Szczecin – Binowo  
(od granicy miasta do końca miejscowości Binowo) Nr 1350Z  
 1352Z o łącznej długości ok. 7,5 km (druk nr 12/109). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie postanowił wybrać na opracowanie 
dokumentacji technicznej budowlanej przebudowy drogi powiatowej 
Szczecin – Binowo (od granicy miasta do końca miejscowości Binowo) 
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Nr 1350Z i 1352Z o łącznej długości ok. 7,5 km ofertę Zakładu Usług 
Technicznych KOMPLET INWEST ze Szczecina za kwotę 65 880,00 zł 
brutto. Jednocześnie Zarząd postanowił, że umowę w przedmiotowej 
sprawie podpisze na kolejnym posiedzeniu po wprowadzeniu w jej 
zapisach wskazanych poprawek.  
  
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumień z gminami: Cedynia, Mieszkowice, 
Gryfino i Banie w/s współpracy i współfinansowania remontu, 
przebudowy i budowy dróg powiatowych i gminnych realizowanych 
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011” (druk nr 13/109). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumień realizowanych  
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011”: 
- z Gminą Cedynia w sprawie uzgodnienia sposobu budowy chodnika 
na drodze powiatowej Nr 1386Z w m. Piasek;  
- z Gminą Mieszkowice w sprawie przebudowy ulic Dworcowej  
i odrzańskiej w Mieszkowicach;  
- z Gminą Gryfino w sprawie przebudowy ulic Mieszka I, Łokietka, 
Osiedlowej pomiędzy ul. Mieszka I a ul. W. Witosa w Gryfinie wraz  
z odwodnieniem;  
- z Gminą Banie w sprawie przebudowy w 2009 roku drogi Górnowo-
Dłusko Gryfińskie. 
  
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wniosków do Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na budowę chodnika w 
miejscowości Piasek gm. Cedynia i przebudowy ulic powiatowych  
w Mieszkowicach (Odrzańska i Dworcowa) (druk nr 14/109). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wnioski do Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na budowę chodnika  
w m. Piasek Gmina Cedynia i przebudowy ulic powiatowych  
w Mieszkowicach (Odrzańska i Dworcowa). 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na 
zadanie pn: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 
zimowym 2008/2009 na terenie Powiatu Gryfińskiego w obrębie 
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gminy Stare Czarnowo, Gryfino i Mieszkowice” (druk  
nr 15/109).  

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 na 
terenie Powiatu Gryfińskiego w obrębie gminy Stare Czarnowo, 
Gryfino i Mieszkowice” oraz jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
umów na zimowe utrzymanie dróg: 
- na terenie Gminy Mieszkowice z Przedsiębiorstwem 
Wielobranżowym z Mieszkowic do kwoty 75.097,05 zł; 
-  na terenie Gminy Stare Czarnowo z firmą Usługi Transportowo -
Budowlane do kwoty 67.936,00 zł; 
- na terenie Gminy Gryfino z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 
w Gryfinie do kwoty 89.174,00 zł, oraz ze Spółdzielnią Kółek 
Rolniczych w Baniach do kwoty 29.958,93 zł. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. przekazania samochodu ciężarowo osobowego marki Nysa dla 
ZSP Nr 1 w Chojnie (druk nr 16/109).  

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie dla Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie samochodu osobowo-ciężarowego 
marki Nysa, który przed likwidacją stanowił  mienie Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie, natomiast obecnie stanowi mienie Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków 
PFOŚ i GW w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 17/109). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie zatwierdził 
protokół ostatecznej kwalifikacji wniosków oraz po wprowadzeniu 
poprawek  przyjął jednogłośnie  zestawienie przychodów i wydatków 



 8

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie na 2009 r. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
20. 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.: „Dostawa sprzętu 
komputerowego” i wybór ofert (druk nr 18/109). 

 
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 pn.: „Dostawa 
sprzętu komputerowego” wybierając ofertę firmy UNIZETO 
TECHNOLOGIES S.A. ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 
100 451,14 zł. brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-22/08. 
 
21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia protestu firmy ESPPOL 
S.A. na zapisy SIWZ wniesionego w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę oleju opałowego 
lekkiego” (druk nr 18a/109). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
postanowił odrzucić protest firmy ESPPOL S.A. na zapisy SIWZ 
wniesionego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „dostawę oleju opałowego lekkiego”, w związku  
z tym, że jest on niekorzystny dla Zamawiającego tj. Powiatu 
Gryfińskiego. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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22. Wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
w/s uzupełnienia nagrody rocznej przyznanej Dyrektorowi Zakładu 
(druk nr 19/109). 

 
 Na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
Zarząd jednogłośnie postanowił zwiększyć wysokość  nagrody rocznej 
przyznanej Dyrektorowi Zakładu o kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy kwotą proponowaną we wniosku z dnia 4 lipca 2008 r.,  
a kwotą przyznaną w drodze decyzji Zarządu z dnia 16 lipca 2008 r. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyznania nagrody dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie (druk nr 19a/109). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd jednogłośnie postanowił przyznać nagrodę 
pieniężną Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie za 
szczególnie gospodarne dysponowanie środkami określonymi  
w rocznym planie finansowym jednostki. 
 
24. Informacja dot. działalności Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Sp. z o.o. – spotkanie z Prezesem Spółki. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Prezes Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. – Jerzy Piwowarczyk  

 
 Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą działalności Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” zawierającą plan finansowy spółki na 
2008 r., wykonanie planu finansowego oraz  wykonanie kontraktu  
z NFZ (nadwykonania) za 4 miesiące tj. od lipca do października  
2008 r.  
  
 W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Prezes Spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. – Jerzy Piwowarczyk  

 
25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
1. Zarząd zapoznał się z pismem Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie w Likwidacji, znak SPZOZSP-L/13/08 z dnia 14 listopada 2008 r. 
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skierowanym do Prezesa NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. z Nowogardu dot. 
wezwania do zapłaty przez Szpital należności wobec Spółki. 

2. Zarząd zapoznał się pismem Spółki Partnerskiej Radców Prawnych Madejski  
i Sasiński prowadzącej sprawę z powództwa SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie 
przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę zobowiązań Zakładu skierowanym do 
Wojewody Zachodniopomorskiego z propozycją zawarcia ugody, która 
zakończyłaby przedmiotowy spór. 

 
   
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 …………………………….. 


