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Protokół nr 179/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 5 marca 2010 r. w godz. od 800 do 1000 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 – Starosta Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został zmieniony, dodano druki: 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy  
 z Gminą Cedynia w/s wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej  
 Nr 1425Z Czachów-Żelichów-Stare Łysogórki (druk nr 7a/179).  
 - Wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. zawarcia aneksu  
 do umowy ze Spółką Partnerską Radców Prawnych o obsługę prawną w sprawie 
 dochodzenia należności od Skarbu Państwa z tytułu przekazania do prowadzenia 
 SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 20/179).   

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

3. Protokół Nr 178/III/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (4 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  

– Maciej Racinowski. 
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za 2009r. (druk nr 1/179). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za 2009r. 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 przyjęcia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2009r. 
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2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. oceny sprawozdań rocznych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie (druk nr 2/179). 

  
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami z działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie w 2009 r.  
i przyjął je bez uwag. 
 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania umowy pożyczki dla Stowarzyszenia 
„Dom z Sercem” prowadzącego DPS w Trzcińsku-Zdroju (druk  
nr 3/179). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
w sprawie udzielenia przez Powiat Gryfiński pożyczki dla 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego DPS w Trzcińsku-
Zdroju w kwocie 35 000,00 zł przy oprocentowaniu stałym 
wynoszącym 5% w stosunku rocznym. Pożyczki udziela się do dnia  
31 grudnia 2010r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gryfinie (druk nr 4/179). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor – Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
"Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor – Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego w roku 2010/2011 z podziałem na 2 zadania: 
zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń  
i Trzcińsko-Zdrój” (druk nr 5/179). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na 
terenie powiatu gryfińskiego w roku 2010/2011 z podziałem na  
2 zadania wybierając: 

- na zadanie I – gminy Banie, Gryfino, Stare Czarnowo  
 i Widuchowa ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego ISOBAU 
 Polska ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 208 878,10 zł 
 brutto; 

- na zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń  
 i Trzcińsko-Zdrój ofertę firmy Usługi Budowlane Ambroziak 
 Jan z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 203 980,20 zł 
 brutto. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-08/10. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania remontu ulic powiatowych na terenie 
miast: Gryfino i Chojna (druk nr 6/179). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Trans Complex z Pyrzyc 
wykonania uzupełnienia ubytków w jezdni bitumicznej masą „na 
gorąco” z wycinaniem uszkodzonego miejsca w nawierzchni przy 
użyciu recyklera, w ilości 50 ton wraz z zagęszczeniem, na ulicach 
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powiatowych w Gryfinie i Chojnie za kwotę w wysokości 48 678,00 zł 
brutto. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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. „Remont 
cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych 
w 2010 roku, z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: 
Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie  
i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko-
Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 7/179). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych 
w 2010 roku, z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino  
i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III 
– gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, 
Moryń i Mieszkowice”. 

 
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.:  „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych  
w 2010 roku, z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: 
Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 735/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Remont cząstkowy grysami 
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2010 roku, z podziałem na  
4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - 
gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko-
Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-9/2010. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania umowy z Gminą Cedynia w/s wykonania remontu 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1425Z Czachów-Żelichów-Stare 
Łysogórki (druk nr 7a/179).  

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy z Gmina Cedynia  
w sprawie wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej  
Nr 1425Z Czachów-Żelichów-Stare Łysogórki, na odcinku od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 125 do miejscowości Żelichów 
włącznie. Powiat przekaże na realizację zadania środki finansowe  
w wysokości do 150 000,00 zł, stanowiące 50% wartości inwestycji. 
Zakres robót oraz metoda w/w remontu zostaną wspólnie ustalone 
przez Gminę Cedynia i Powiat Gryfiński w terminie do 30 kwietnia 
2010r. 
 

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

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania organizacji eliminacji powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”  (druk nr 8/179). 

 
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 dot. wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfinie oraz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o dofinansowania organizacji 
eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, Zarząd jednogłośnie postanowił 
dofinansować realizację w/w przedsięwzięcia kwotą 1000,00 zł  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2010/2011 
(druk nr 9/179). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
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przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
w roku szkolnym 2010/2011 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 736/2010 w sprawie 
ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów  
i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku 
szkolnym 2010/2011. 

 

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

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na użyczenie składników majątkowych dla 
Koła Gospodyń Wiejskich „Europejki” z Daleszewa (druk  
nr 10/179). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na użyczenie składników 
majątkowych, wymienionych w protokole nr 1/2010 z dnia 1 marca 
2010r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, dla 
Koła Gospodyń Wiejskich „Europejki” z Daleszewa i podpisał umowę 
użyczenia w tym zakresie. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s zawarcia umowy z Polkomtel S.A. na świadczenie usługi 
telefonii komórkowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 11/179). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Polkomtel S.A. na 
świadczenie usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na okres 2 lat z szacunkową kwotą 18 480 zł + 
22% VAT. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 12/179). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego 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 zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Gryfińskiego. 
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 
2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 13/179). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 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 zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału  
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
15. Wnioski p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s umorzeń zaległości za pobyt dzieci  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej (druki od nr 14-16/179). 

 
Po rozpatrzeniu wniosków p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na umorzenie w całości zaległości z tytułu odpłatności za 
pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwotach: 

a)   5 042,00 zł (znak sprawy WPOW/81/2010; wniosek na 
druku nr 14/179); 
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b) 13 182,56 zł (znak sprawy WPOW/80/2010; wniosek na 
druku nr 15/179), po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji 
Budżetowej w tym zakresie; 

c) 12 467,10 zł (znak sprawy WPOW/79/2010; wniosek na 
druku nr 16/179;), po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji 
Budżetowej w tym zakresie.  

 
16. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2010r. (druk nr 17/179). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków 
w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015- Nadzór 
budowlany, § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 
1 176,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o tę samą kwotę 
w tym samym dziale, rozdziale i § 4300- Zakup usług pozostałych. 
 
17. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2010r. (druk nr 18/179). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie  
z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 754- 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 
75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 4040- 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 178,00 zł w związku  
z obowiązkiem naliczenia i wypłacenia nagrody rocznej, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym dziale, 
rozdziale i § 4170- Wynagrodzenie bezosobowe. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 726/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r.  
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 
2010 rok (druk nr 19/179). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 726/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r.  
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 737/2010 w sprawie zmiany 
uchwały nr 726/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r.  
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na  
2010 rok. 
 
19. Wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia  

dot. zawarcia aneksu do umowy ze Spółką Partnerską Radców 
Prawnych o obsługę prawną w sprawie dochodzenia należności od 
Skarbu Państwa z tytułu przekazania do prowadzenia SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 20/179).   

 
 Na wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia,  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy  
zawartej ze Spółką Partnerską Radców Prawnych z Krakowa w dniu 
25 października 2007r. o obsługę prawną w sprawie dochodzenia 
należności od Skarbu Państwa, z tytułu przekazania do prowadzenia  
w 1999 r. SPZZOZ w Gryfinie bez odpowiedniego zabezpieczenia 
finansowego.  Powiat przekaże Spółce część wynagrodzenia 
ryczałtowego w wysokości 3 600,00 zł. 
 
20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie zawierającą analizę budżetową z podziałem na 
najważniejsze wydatki w domach pomocy społecznej, Zarząd zobowiązał 
Dyrektora PCPR w Gryfinie do wyjaśnienia kwot wydatków  
za leki i media sfinansowanych z budżetu Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju w 2009 r.  
 
 
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 …………………………….. 


