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Protokół nr 114/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 18 grudnia 2008 r. w godz. od 1100 do 1345 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 Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie z wolnej ręki pn. „Zmiana posadowienia budynku wraz z wymianą 
gruntu - Roboty dodatkowe”, zawarcie umowy na roboty dodatkowe do umowy 
podstawowej na roboty budowlane RI-05/07 z dnia 16.04.2007 r. 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” - część II zamówienia (druk  
nr 20a/114). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym pn. 
„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację obiektu 
SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie” (druk nr 20b/114). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie 
Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe Gryfino (druk  
nr 23/114). 
 

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

3. Protokół Nr 113/III/2008 z 12 grudnia 2008 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 - za, 0 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
W tym momencie na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Maciej Racinowski. 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s podpisania porozumienia ze Stowarzyszeniem 
„Dom z Sercem” dot. realizacji zadania ”Termomodernizacja 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 1/114). 

 



 2

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem „Dom  
z Sercem” dot. realizacji zadania ”Termomodernizacja Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju”. 

 
2. Wniosek Inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

 Leśnictwa w/s akceptacji odpowiedzi na pismo Starosty 
Kamieńskiego dot. projektu Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 2/114). 

 
Zarząd zapoznał się z treścią odpowiedzi na pismo Starosty 

Kamieńskiego dot. projektu Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Zachodniopomorskiego według przedłożonego wniosku 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/114). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego?  
 
Za – 3 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 532/2008 w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego. 
 

W tym momencie na posiedzenie przyszedł Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s 
zadłużenia z tytułu najmu lokalu w budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach (druk nr 4/114). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie postanowił umorzyć firmie Bistro-Klex należności  
w wysokości 2 933,73 zł z tytułu najmu lokalu w budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.  
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 6/114). 

 
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?  
 
Za – 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 533/2008 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych  
na 2008 r. (druk nr 7/114). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
przesunięcia pomiędzy paragrafami w wysokości 8 205,82 zł w obrębie 
planu finansowego jednostki w związku z koniecznością zatrudnienia 
osób na zastępstwo. Jednocześnie Zarząd zauważył, że przedstawione 
we wniosku uzasadnienie nie odpowiada zakresowi proponowanych 
zmian. 
 

7. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 
r. (druk nr 8/114). 

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
przesunięcia pomiędzy paragrafami w wysokości 2 400,00 zł w obrębie 
planu finansowego jednostki.  
 

8. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie 
sporządzone na dzień 30.11.2008 r. przedstawione przez 
Likwidatora (druk nr 5/114). 

 
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  



 4

w likwidacji w Gryfinie sporządzonym na dzień 30.11.2008 r. 
przedstawionym przez Likwidatora, do którego nie wniósł uwag.  
 

9. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości 
za pobyt dziecka w placówce w wysokości 3 563,92 zł (druk  
nr 9/114).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem znak: WPOW/398/12/08 

Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie 
zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 3 563,92 zł. 
 

10. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości 
za pobyt dziecka w placówce w wysokości 1 000,00 zł (druk  
nr 10/114).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem znak: WPOW/325/11/08 

Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie 
zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 1 000,00 zł. 
 

11. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości 
za pobyt dziecka w placówce w wysokości 4 888,38 zł (druk  
nr 11/114).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem znak: WPOW/339/11/08 

Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie rozpatrzył go negatywnie nie wyrażając 
zgody na umorzenie zaległości w wysokości 4 888,38 zł za pobyt 
dziecka w placówce. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Zastępcę 
Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Chojnie do sprawdzenia możliwości wystąpienia z roszczeniami  
do odpowiedniego organu z ostatniego miejsca zameldowania 
(podobnie jak sprawa dot. Zabrza).    
 

12. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości 
za pobyt dziecka w placówce w wysokości 3 578,01 zł (druk  
nr 12/114).  
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem znak: WPOW/340/11/08 
Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie 
zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 3 578,01 zł. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Zastępcę Dyrektora Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie do sprawdzenia, czy 
dane dziecko w dalszym ciągu przebywa w placówce i możliwości 
wystąpienia z roszczeniami do odpowiedniego organu z ostatniego 
miejsca zameldowania 
 

13. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości 
za pobyt dziecka w placówce w wysokości 500,00 zł (druk  
nr 13/114).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem znak: WPOW/322/2008 

Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie 
zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 500,00 zł. 

 
14. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości 
za pobyt dziecka w placówce w wysokości 514,58 zł (druk  
nr 14/114).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem znak: WPOW/323/2008 

Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie rozpatrzył go negatywnie nie wyrażając 
zgody na umorzenie zaległości w wysokości 514,58 zł za pobyt dziecka 
w placówce. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Zastępcę Dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie do 
sprawdzenia możliwości wszczęcia postępowania alimentacyjnego na 
rzecz dziecka. 
 

15. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości 
za pobyt dziecka w placówce w wysokości 1 000,00 zł (druk  
nr 15/114).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem znak: WPOW/326/11/08 

Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
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Wychowawczej w Chojnie większością głosów wyraził zgodę  
na umorzenie zaległości za pobyt dzieci w placówce w wysokości  
1 000,00 zł. 
 

16. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości 
za pobyt dziecka w placówce w wysokości 1 700,00 zł (druk  
nr 16/114).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem znak: WPOW/324/2008 

Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie 
zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 1 700,00 zł. 
 

17. 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 17/114). 

 
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?  
 
Za – 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 534/2008 w sprawie 
zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok. 
 

18. Podpisanie aneksu do porozumienia zawartego z Komendą 
Wojewódzką Policji w Szczecinie w dniu 24 września 2008 r.  
w sprawie przekazania środków finansowych na zakup 
wideorejestratora (druk nr 18/114). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z pismem Komendanta Powiatowego 

Policji w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę na podpisane aneksu  
do porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji  
w Szczecinie w dniu 24 września 2008 r. w sprawie przekazania 
środków finansowych na zakup wideorejestratora. 

 
19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wniosku firmy „ROW-BUD”  
R. Rybki w sprawie podpisania aneksu do zawartej umowy  
Nr RI/10/08 przedłużającego termin zakończenia robót  
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na zadaniu: ”Przebudowa i zmiana użytkowania części internatu 
w ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 19/114). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wniosku 
firmy „ROW-BUD” R. Rybki w sprawie podpisania aneksu  
do zawartej umowy Nr RI/10/08, przedłużającego termin zakończenia 
robót na zadaniu: ”Przebudowa i zmiana użytkowania części internatu 
w ZSP Nr 2 w Gryfinie”, jednogłośnie odrzucił propozycję 
przesunięcia terminu zakończenia robót.  
 

20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s wyboru wykonawcy na pełnienie 
nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 3-4  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie”(druk nr 20/114). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru 
wykonawcy na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
budynku nr 3-4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie”, jednogłośnie wyraził zgodę na propozycję w wysokości  
450 zł brutto za jednorazowy pobyt na budowie. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Naczelnika do przedłożenia treści powyższego projektu 
umowy/zlecenia na kolejnym posiedzeniu. 

 
21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn. „Zmiana posadowienia 
budynku wraz z wymianą gruntu - Roboty dodatkowe”, 
zawarcie umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej 
na roboty budowlane RI-05/07 z dnia 16.04.2007 r. 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” - część II 
zamówienia.(druk nr 20a/114). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zatwierdził 
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protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn. „Zmiana posadowienia 
budynku wraz z wymianą gruntu - Roboty dodatkowe”, zawarł 
umowę nr RI- 34/08 na budowlane roboty dodatkowe z firmą PLUTA 
Paweł Pluta i Agata Pluta Sp.J., Dolice, na roboty dodatkowe  
do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/07 z dnia 
16.04.2007 r. 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” - część II zamówienia. Pełna dokumentacja 
znajduje się pod znakiem: RI.SD.3431-19/08. 
 

22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s modyfikacji Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego na modernizację obiektu SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie” (druk nr 20b/114). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zatwierdził 
zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym 
pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację 
obiektu SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie”. Pełna dokumentacja znajduje się pod znakiem: 
RI.SD.3431-28/08. 
 

23. Bilans otwarcia i informacje finansowe dot. działalności 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie  
w Likwidacji przedstawione przez Inspektora Koordynatora 
Ochrony Zdrowia (druk nr 22/114).  

 
Zarząd zapoznał się z Bilansem otwarcia i informacjami 

finansowymi dot. działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie w Likwidacji przedstawionymi przez Inspektora 
Koordynatora Ochrony Zdrowia, do których nie wniósł uwag.  
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24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny 
produkcyjno-usługowe Gryfino (druk nr 23/114). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe Gryfino?  
 
Za – 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 535/2008 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - 
tereny produkcyjno-usługowe Gryfino. 
 

O godz. 13.35 Przewodniczący Zarządu Powiatu ogłosił 5 minut przerwy  
w obradach. 

 
25. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s wyboru oferty  

i podpisanie umowy na „Dostawę trzech kserokopiarek” z firmą 
SSM Poland Sp. z o.o. oraz zbycia trzech używanych 
kserokopiarek Dialta (2x Di152, 1x Di181) będących na stanie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 21/114). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Referatu 
Informatyki dokonał wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty  
w wysokości 13 908,00 zł brutto i podpisał umowę na „Dostawę trzech 
kserokopiarek” z firmą SSM Poland Sp. z o.o. oraz na zbycie trzech 
używanych kserokopiarek Dialta (2x Di152, 1x Di181) będących  
na stanie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 

26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
  Zarząd zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej z 24 posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 17.12.2008 r., 
gdzie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. 
 
  Zarząd zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej z 25 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.12.2008 r., 
gdzie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. 
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  Zarząd zdecydował o złożeniu wniosku na XXV sesji Rady Powiatu 
w sprawie wycofania z porządku obrad sesji druku nr 4/XXV Projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 
2009-2014. Projekt zostanie przedstawiony w materiałach na kolejną sesję 
Rady Powiatu.  

 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ____________________     
 

 
 
 

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 …………………………….. 


