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Protokół nr 113/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 12 grudnia 2008 r. w godz. od 800 do 1130 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 – Wicestarosta Jerzy 
Miler a następnie posiedzenie prowadził Starosta 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 Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy Nr RI-22/08, zawartej  
z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno-Budowlanych GOBUD z Gorzowa 
Wielkopolskiego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów 
w celu spełniania wymogów norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo (druk 
nr 20a/113). 
- Przyjęcie i podpisanie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie przekazania środków finansowych na 
dofinansowanie uruchomienia warsztatu obsługi i konserwacji butli 
wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych podczas działań 
ratowniczo gaśniczych (druk nr 20b/113). 
 

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

3. Protokół Nr 112/III/2008 z 09 grudnia 2008 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
1. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie 
finansowym jednostki na 2008 r. (druk nr 4/113). 

 
Na wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie zmian w wysokości 17 176,64 zł pomiędzy paragrafami 
w obrębie planu finansowego jednostki na 2008 r. w związku  
z koniecznością zakupu materiałów w celu dokończenia remontu 
budynku placówki. 
 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Starosta Gryfiński  
– Wojciech Konarski, który od tej chwili poprowadził obrady Zarządu. 
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2. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia środków 
w planie finansowym jednostki na rok 2008 (druk nr 5/113). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w wysokości 669,08 zł pomiędzy paragrafami w obrębie planu 
finansowego jednostki na 2008 r. w związku z zakupem akcesoriów 
komputerowych po niższych cenach niż planowane. 
 
3. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia środków 

w planie finansowym jednostki na rok 2008 (druk nr 6/113). 
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w wysokości 2 071,82 zł pomiędzy paragrafami w obrębie planu 
finansowego jednostki na 2008 r. w związku z zatrudnieniem na 
umowę zlecenie osób do realizacji projektu pn.: „Kompetentna  
i świadoma dziewczyna – przedsiębiorcza na rynku pracy” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu 

 – Maciej Racinowski. 
 
4. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w/s zmian w planie 

finansowym jednostki na rok 2008 (druk nr 7/113). 
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
o kwotę 19 000,00 zł planu finansowego jednostki na 2008 r. w związku  
z koniecznością spłaty do dnia 31.12.2008 r. wszystkich zobowiązań 
(ZUS, podatki), w związku z przejęciem szkoły przez Ministerstwo 
Rolnictwa. W/w kwota będzie pochodziła z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. 
 
5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmian w planie 

finansowym jednostki na 2008 r. (druk nr 8/113). 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w wysokości 18 000,00 zł pomiędzy rozdziałami w obrębie planu 
finansowego jednostki na 2008 r. w związku z realizacją projektu  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego 
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tworzone są mieszkania chronione dla usamodzielniających się 
wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych.   
 
6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu 

jednostki na 2008 r. (druk nr 9/113). 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 
35 258,00 zł budżetu jednostki na 2008 r. z związku z większymi 
wydatkami na pomoc dla rodzin zastępczych w Powiecie Gryfińskim.  
W/w kwota będzie pochodziła z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

  
7. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki  na 2008 rok 
(druk nr 10/113). 

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w wysokości 12,00 zł pomiędzy paragrafami w obrębie planu 
finansowego jednostki na 2008 r.  

 
W tym momencie na  posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu 

 – Maciej Racinowski. 
 
8. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie 

finansowym jednostki  na 2008 rok (druk nr 11/113). 
 

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w wysokości 14 700,00 zł pomiędzy paragrafami w obrębie planu 
finansowego jednostki na 2008 r. w związku z wypłatą jednorazowych 
nagród pracownikom jednostki. 
 
9. 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 12/113). 

 
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 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 1/113). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót odwadniających drogi 
powiatowe: Nr 1397Z Mętno-Moryń w m. Dolsko oraz Nr 1392Z 
Piasek-Łukowice w m. Czachów, finansowanych ze środków PFOŚ  
i GW w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 2/113). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie wykonania ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie na 2008 r. robót odwadniających następujące drogi 
powiatowe: 

- Nr 1397Z Mętno-Moryń w m. Dolsko firmie Usługi Warsztatowe 
 z m. Dolsko za kwotę 11 302,46 zł brutto; 

- Nr 1392Z Piasek-Łukowice w m. Czachów firmie Usługi 
Warsztatowe z m. Dolsko za kwotę 3 735,03 zł brutto; 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu 

 – Maciej Racinowski. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy wycinki i podcinki drzew na 
drogach powiatowych (druk nr 3/113). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie wycinki 35 drzew i podcinki 30 
drzew na drogach powiatowych firmie Usługowo Handlowej „ELWI” 
z Gryfina  za kwotę w wysokości 17 900,00 zł brutto i podpisał umowę 
Nr ZD 37/2008 w przedmiotowej sprawie. 
 

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

 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji ds. zinwentaryzowania aktywów rzeczowych będących  
w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach 
(druk nr 13/113). 

 

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 powołania Komisji ds. zinwentaryzowania aktywów rzeczowych będących  
w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
Komisji ds. zinwentaryzowania aktywów rzeczowych będących  
w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (druk nr 14/113). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej jednogłośnie 
wprowadził zmiany do porozumienia stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (druk nr 15/113). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 
jednogłośnie wprowadził zmiany do porozumienia stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej 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 powierzenia Gminie Gryfino zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych  
w zakresie kultury fizycznej i sportu (druk nr 16/113). 

 

 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań 
publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu jednogłosie 
wprowadził zmiany do porozumienia stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej i sportu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań 
publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu. 
 
17. Informacja ze spotkania z przedstawicielami Zarządu Oddziału 

ZNP w Gryfinie (druk nr 17/113). 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd zapoznał się z informacją ze spotkania  
z przedstawicielami Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Gryfinie. Zarząd jednogłośnie zaproponował zwiększenie 
stawki dodatku funkcyjnego za wychowawstwo z 80,00 zł do 90 zł. 

 

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

 
18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s naliczenia kary umownej z powodu 
nierzetelnego wywiązywania się z obowiązków określonych  
w umowie Nr RI-09/07 z dnia 25.04.2007 r. na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacji inwestycji  
pn.   „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym  
w Chojnie – I Etap” (druk nr 18/113). 

 
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 wyraził zgodę 
na naliczenie Przedsiębiorstwu Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. ze 
Stargardu Szczecińskiego kary umownej w wysokości 10% wartości 
brutto umowy Nr RI-09/07 z dnia 25.04.2007 r. na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacji inwestycji  
pn.   „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym  
w Chojnie – I Etap”. Podczas realizacji robót budowlanych, firma POI 
Sp. z o.o. nie wywiązywała się należycie z następujących obowiązków 
nałożonych na nią umowa w § 5 ust. 2: 
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-szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową 
przed rozpoczęciem robót i zgłoszeniem do niej ewentualnych uwag 
Zamawiającemu, 
- uzgadnianie z nadzorem autorskim oraz kierownikiem budowy 
wprowadzeń niezbędnych zmian i poprawek do dokumentacji 
projektowej w trakcie realizacji obiektu, 
- współpraca z projektantem w ramach pełnionego przez niego 
nadzoru autorskiego i egzekwowanie od niego objętych tym nadzorem 
czynności, 
- przygotowywanie materiałów na narady na budowie, uczestnictwo 
 i dokumentowanie ustaleń z narad, egzekwowanie podjętych w trakcie 
narad ustaleń, 
- uczestnictwo we wszelkich komisjach przekazania-przejęcia, 
odbiorowych, przeglądowych, kontrolnych itp. dotyczących 
nadzorowanych robót. 
 Jednocześnie Zarząd postanowił wstrzymać wypłatę 
wynagrodzenia dla POI Sp. z o.o. z ostatniej faktury do czasu 
ostatecznego rozliczenia wszystkich robót wchodzących w skład  
w/w inwestycji. 
 
19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s podpisania umowy o przyłączenie do 
sieci energetycznej budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie 
przy ul. Żółkiewskiego 5 (druk nr 19/113). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, że wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
podpisania umowy o przyłączenie do sieci energetycznej budynku 
internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5 rozpatrzy 
w późniejszym terminie po sprawdzeniu możliwości zamontowania 
podlicznika w celu pomiaru poboru energii elektrycznej  
w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się 
wychowanków domów dziecka znajdujących się w budynku internatu 
szkoły. 
 
20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyboru oferty na dostawę i montaż 
dwóch okien w budynku internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie przy 
ul. Łużyckiej 91 (druk nr 20/113). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zlecenie firmie „MAXON” S.C. z Gryfina dostawy i montażu  
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dwóch okien w budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 za kwotę 
1 366,40 zł brutto. 
 
21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy Nr RI-
22/08, zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno-
Budowlanych GOBUD z Gorzowa Wielkopolskiego w związku  
z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów w celu 
spełniania wymogów norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo 
(druk nr 20a/113). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisania aneksu do umowy Nr RI-22/08, zawartej  
z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno-Budowlanych GOBUD  
z Gorzowa Wielkopolskiego w związku z realizacją inwestycji  
pn.: „Modernizacja obiektów w celu spełniania wymogów norm 
akustycznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,  
w którym zmienia się warunki płatności na zasadę fakturowania na 
podstawie procentowego zaawansowania robót w miejsce 
procentowego miesięcznego fakturowania. 
 

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

 
W tym momencie na  posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu 

 – Maciej Racinowski. 
 
22. Przyjęcie i podpisanie porozumienia z Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie przekazania 
środków finansowych na dofinansowanie uruchomienia warsztatu 
obsługi i konserwacji butli wysokociśnieniowych stosowanych  
w aparatach oddechowych podczas działań ratowniczo - gaśniczych 
(druk nr 20b/113). 

 
 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie  
w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej 
na dofinansowanie uruchomienia warsztatu obsługi i konserwacji butli 
wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych podczas 
działań ratowniczo - gaśniczych. 
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23. Przyjęcie i podpisanie porozumień z Gminami: Moryń, Gryfino, 
Cedynia i  Trzcińsko-Zdrój  w sprawie przekazania środków 
finansowych na dofinansowanie uruchomienia warsztatu obsługi  
i konserwacji butli wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach 
oddechowych podczas działań ratowniczo - gaśniczych (druk  
nr 21/113). 

 
 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumień  
z Gminami: Moryń, Gryfino, Cedynia i  Trzcińsko-Zdrój w sprawie 
przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie uruchomienia warsztatu obsługi i konserwacji butli 
wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych podczas 
działań ratowniczo -  gaśniczych. 
 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
 Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o.  
z Nowogardu dot. rozliczeń za remont i odnowienie pomieszczeń w Przychodni przy  
ul. Niepodległości w Gryfinie. Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji do przygotowania i przedstawienia porozumienia 
w przedmiotowej sprawie. 
 
 
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 …………………………….. 


