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Protokół nr 110/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 26 listopada w godz. od 800 do 1430 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 następujący punkt: 
- Wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s przyjęcia projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w/s likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 
(druk nr 21/110). 

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

3. Protokół Nr 109/III/2008 z 19 listopada 2008 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymała się, 0 - przeciw).  

 
1. 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  
i 1352Z o łącznej długości ok. 7,5 km (druk nr 1/110). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
umowy z Zakładem Usług Technicznych KOMPLET INWEST  
ze Szczecina na opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej 
przebudowy drogi powiatowej Szczecin – Binowo (od granicy miasta 
do końca miejscowości Binowo) Nr 1350Z i 1352Z o łącznej długości 
ok. 7,5 km za kwotę 65 880,00 zł brutto.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia opinii w/s zaliczenia drogi w miejscowości Ognica  
do kategorii dróg gminnych (druk nr 2/110). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
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 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie postanowił pozytywnie 
zaopiniować wniosek w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości 
Ognica do kategorii dróg gminnych i wydał stosowne postanowienie  
w przedmiotowej sprawie. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
3. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w Likwidacji dot. zawarcia porozumień z wierzycielami Szpitala 
(druk nr 3/110). 

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

 
 Na wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumień 
w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w Likwidacji wobec: 
- firmy OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie 
12 012,04 zł; 
- firmy ELECTUS S.A. z Lublina w kwocie 181 065,26 zł. 
- Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 ze Szczecina  
w kwocie 54 700,00 zł. 
 
4. Informacja Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w Likwidacji zawierająca wykaz wierzycieli Szpitala (druk  
nr 4/110). 

 
 Zarząd zapoznał się informacją Likwidatora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w Likwidacji zawierającą wykaz wierzycieli likwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  
w Gryfinie oraz SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 

 
5. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s wsparcia finansowego przy organizacji warsztatu 
konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla potrzeb OSP  
z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/110). 

 
 Na prośbę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie Zarząd wystąpił z pismem do Wojewody 
Zachodniopomorskiego o zmianę przeznaczenia środków w obrębie 
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przyznanego planu finansowego jednostki na 2008 r. oraz jednogłośnie 
pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta wyrażając zgodę na 
wsparcie finansowe w kwocie 5 000,00 zł przy organizacji warsztatu 
konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla potrzeb OSP  
z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 
6. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 

budżetowych jednostki na rok 2008 (druk nr 6/110). 
 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie zmian w wysokości 61 288,33 zł pomiędzy działami 
w obrębie planu finansowego jednostki na 2008 r. w związku  
z zmianą struktury realizowanych zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2008/2009. 
 
7. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w/s zwiększenia  

i zmniejszenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2008 
(druk nr 7/110). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
przesunięć w wysokości 15 000,00 zł pomiędzy rozdziałami 
w obrębie planu finansowego jednostki na 2008 r. oraz na zwiększenie 
budżetu o kwotę 49 375,00 zł pochodzącą z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników. 
 
8. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu 

finansowego jednostki na rok 2008 (druk nr 8/110). 
 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1   
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków jednostki o kwotę 6 638,12 zł w związku realizacją projektu 
finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – 
Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. 
 
9. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków jednostki  na rok 2008 
oraz przesunięcia środków miedzy paragrafami (druk nr 9/110). 

 
 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenia planu 
wydatków jednostki  na rok 2008 o kwotę 10 000,00 zł w związku  
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z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz wyraził zgodę na dokonanie 
przesunięć miedzy paragrafami przyznanego planu na kwotę  
4 688,00 zł. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do wystąpienia  
z pismem upominającym i przypominającym Dyrektorowi,  
że zatwierdzony arkusz organizacyjny jest dokumentem określającym 
sposób organizacji pracy w jednostce. 
 
10. 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 10/110). 

 
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 – 4 osoby, 
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. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok (druk nr 11/110). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2008 rok (druk nr 12/110). 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino  
w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 13/110). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny 
nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy 
Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych oznaczonych 
nr działek: 90 – ul. Sienkiewicza, 271 – ul. Rapackiego, 204 –  
ul. Kościuszki, 127 – ul. Pionierów stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego. Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z pismem 
dotyczącym pokrycia przez Gminę kosztów związanych ze 
sporządzeniem operatu szacunkowego działek drogowych oraz 
zawarciem aktu notarialnego.   
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wygaszenia trwałego zarządu ZSP  
w Mieszkowicach na nieruchomości oznaczonej nr działek 150/9  
i 150/10, położonej w obrębie 1 miasta Mieszkowice (druk  
nr 14/110). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wydał decyzje  
o wygaszeniu z dniem 31 grudnia 2008 r. trwałego zarządu Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach na nieruchomości 
oznaczonej nr działek 150/9 i 150/10, położonej w obrębie 1 miasta 
Mieszkowice w związku z jej przekazaniem w drodze darowizny na 
rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele oświatowe. 
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15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek 
minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania 
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego na cele transportowe oraz cele związane ze 
składowaniem i magazynowaniem towarów (druk nr 15/110). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania 
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na cele transportowe oraz 
cele związane ze składowaniem i magazynowaniem towarów w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia stawek 
minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania 
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego na cele transportowe w wysokości 0,70 zł/m2 oraz na cele 
związane ze składowaniem i magazynowaniem towarów w wysokości 
0,50 zł/ m2. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z udzielenia 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie – roboty dodatkowe – instalacje 
sanitarne” oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe do umowy 
podstawowej na roboty budowlane RI-10/08 z dnia 14.07.2008 r. 
przy inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia 
administracyjno-biurowe” (druk nr 16/110). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenia protokołu z udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie 
– roboty dodatkowe – instalacje sanitarne” oraz zawarcia umowy na 
roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-
10/08 z dnia 14.07.2008 r. przy inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie 
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na pomieszczenia administracyjno-biurowe” jednogłośnie wniósł  
o uzupełnienie wniosku o dodatkowe wyjaśnienia wynikające  
z ponownego sprawdzenia kosztorysów przez pracownika Wydziału 
„RI”. 
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2009-2014 – edycja VI (druk nr 17/110). 

 
 Zarząd jednogłośnie postanowił, że wniosek Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący 
przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2009-2014 – edycja VI  rozpatrzy na kolejnym 
posiedzeniu. 

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

 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 18/110). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie o wyrażenie zgody na powierzenie 
dodatkowych zadań (druk nr 19/110). 

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

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie wyrażając zgodę 
na wydawanie przez zespół orzekający przy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie orzeczeń i opinii  dla dzieci niesłyszanych  
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i słabo słyszących z terenu gmin Banie, Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie przez zespół orzekający przy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie orzeczeń i opinii  dla dzieci niesłyszanych  
i słabo słyszących z terenu gmin Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na wydawanie przez zespół orzekający przy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie orzeczeń i opinii  dla dzieci niesłyszanych  
i słabo słyszących z terenu gmin Banie, Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s udzielenia dotacji dla Gminy Gryfino  
z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących –  
tj. szkół, które zostały przejęte z dniem 1 września 2008 r. od 
Powiatu Gryfińskiego przez Gminę Gryfino (druk nr 20/110). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dotacji  
w wysokości 7 537,00 zł dla Gminy Gryfino z przeznaczeniem na 
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących – tj. szkół, które zostały przejęte z dniem  
1 września 2008 r. od Powiatu Gryfińskiego przez Gminę Gryfino  
i podpisał umowę NR EK/3052/3/08 w przedmiotowej sprawie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  
 

21. Wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia  
w/s przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 12 kwietnia 2006 r. w/s likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 
(druk nr 21/110). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 
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2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Na wniosek – Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia po 
zapoznaniu się z opiniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz 
organów gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego Zarząd 
przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie, w którym zakończenie czynności likwidacyjnych Zakładu 
określono na dzień 31 grudnia 2008 r.  
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie nie wyraził zgody na funkcjonowanie w szkole 
podstawowej Ośrodka, klasy piątej dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem 
upośledzenia umysłowego wskazując, że problem ten można rozwiązać poprzez 
dokonanie zmian w strukturze organizacji pracy Ośrodka na rok szkolny 2008/2009. 
2. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Chojnie dotyczącą wydatkowania środków pochodzących z dotacji celowej. 
3. Zarząd zapoznał się z pismem Najwyższej Kapituły „Orderu Radości” 
informującym o tym, że Powiat Gryfiński został nominowany do wyróżnienia dla 
Powiatu Przyjaznego Niepełnosprawnym, które przyznawane jest ludziom, którzy  
w sposób wybitny pomagają chorym i potrzebującym.  
 
 
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 …………………………….. 


