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Protokół nr 30/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 24 czerwca 2003 r. w godzinach od 1400 do 1700 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4. 
 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre. 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone (lista obecności zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).      
3. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 29/II/2003 z 16 czerwca 2003 r.   
 
II. PION STAROSTY. 
1. Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na pismo z dnia 16 

czerwca 2003 r. – „Wyciąg z protokołu Nr 28/II/2003 posiedzenia 
Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 11 czerwca 2003 r. (druk nr 
1/SP/30). 

 
Zarząd Powiatu Gryfińskiego, na posiedzeniu w dniu 24.06.2003 r. 

zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który 
ustosunkował się do pozytywnej opinii Zarządu, dotyczącej przejęcia 
zadania prowadzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest Szpital 
Powiatowy w Gryfinie przez Gminę Gryfino. Burmistrz Miasta i Gminy 
Gryfino stwierdził, że „sprawę funkcjonowania Szpitala Powiatowego w 
Gryfinie traktuje priorytetowo” i poinformował Zarząd Powiatu w 
Gryfinie, że „na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, przedstawi 
propozycję przejęcia Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Stwierdził, że 
„wiążącą deklarację w tej sprawie podejmie po uzyskaniu pozytywnej 
opinii radnych”.  

Przewodnicząca Zarządu, poinformowała Zarząd o spotkaniu, dnia 
24.06.2003 r. w którym udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat, Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre, Skarbnik 
Gminy Gryfino Jolanta Staruk, Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska, 
Audytor Wewnętrzny Gminy Gryfino Jadwiga Szulc, Wicestarosta Powiatu 
Gryfińskiego Józef Ruciński, Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego Eugeniusz Niedzielski, Koordynator ds. Służby Zdrowia 
Jarosław Witeńko, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Inwestycji, Inicjatyw Gospodarczych i Planowania 
Przestrzennego Teresa Drążek.  
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Na spotkaniu omówiono następujące tematy: 
 propozycję Burmistrza Miasta i Gmino Gryfino dotyczącą, przejęcia 

zadania prowadzenia Szpitala Powiatowego w Gryfinie przez 
samorząd gminny z jednoczesnym przekształceniem organizacyjno-
prawnym w jednoosobową spółkę gminy, 

 dyskusja na temat tego, czy szpital spełnia kryteria umożliwiające    
kontraktowanie usług medycznych w przyszłym roku, 

 informacja na temat obecnego zadłużenia szpitala, 
 dyskusja na temat realnej daty przejęcia zadania prowadzenia 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie przez samorząd gminny, 
 omówienie możliwości prawnych umożliwiających przekształcenie 

SPZOZ – Szpital Powiatowy w Gryfinie w jednoosobową spółkę 
prawa handlowego. 

 
1.  Ze strony władz gminy Gryfino padła propozycja, aby przejęcie szpitala 

powiatowego nastąpiło z dniem 01.01.2004 r. Władze powiatowe 
zaproponowały, termin – późną jesień 2003 r., tak aby kontraktowanie 
usług medycznych należało do podmiotu o już zmienionej strukturze 
organizacyjno-prawnej i nowym organie założycielskim. Propozycja ta 
wynika z tego, że kontraktacja usług medycznych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia następuje w grudniu 2003 r. Najlepiej byłoby, aby 
do końca października 2003 r. szpital mógł w zmienionej formie 
organizacyjno-prawnej być podmiotem kontraktującym usługi 
medyczne.  

 
2. Jeżeli chodzi o możliwości przekształcenia Szpitala Powiatowego              

w spółkę jednoosobową samorządu terytorialnego, to są 
przygotowywane nowe uregulowania prawne. Są one między innymi 
zgodne z wnioskami komisji obrad „okrągłego stołu” w sprawie ochrony 
zdrowia.  

 
3. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, o tym iż majątek ruchomy w 

szpitalu jest przedmiotem zajęcia na rzecz wierzycieli SPZZOZ. 
Samorząd powiatowy, przejmie na siebie obowiązek „zdjęcia” tych zajęć 
komorniczych z SPZZOZ przez samorząd powiatowy. Nastąpi to 
najprawdopodobniej w drodze cesji zobowiązań z SPZZOZ na 
samorząd powiatowy jako organ prowadzący SPZZOZ. 

 
4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat zaproponował, aby 

podzielić się kosztami budowy windy w szpitalu- w stosunku po 50% 
(powiat i gmina). Starosta poinformowała, że w tym roku szpital na 
przygotowanie dokumentacji technicznej windy otrzymał dotację w 
wysokości ponad 90 tyś zł.  Termin rozliczenia upływa 30 czerwca 2003 
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r. Po tym terminie, Zarząd Powiatu będzie się odnosił do wniosku 
dyrektora szpitala w/s możliwości przekazania części tej kwoty na 
zapłacenie za dokumentację techniczną, a części na inne potrzeby 
szpitala. W przypadku uznania tego wniosku oznaczałoby to, 
dofinansowanie szpitala kwotą ponad 90 tyś zł. w roku 2003. Starosta 
Ewa De La Torre zaproponowała, rozmowę o współinwestowaniu windy 
w kontekście planowanych przyszłorocznych budżetów  powiatu i gminy. 
Być może będzie istniała możliwość dofinansowania zadań gminy z 
PFOŚ i GW w Gryfinie. Uwolnione w ten sposób przez gminę środki 
(zaplanowane przez gminę np. na zadanie termomodernizacji budynku)- 
będzie można przeznaczyć na budowę windy. Podkreślić należy, że 
dokumentacja techniczna już została sfinansowana została przez 
samorząd powiatowy. 

 
5.  W kwestii przejęcia majątku stanowiącego bazę do działalności szpitala, 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaproponował, aby przedmiotem 
przekazania na rzecz samorządu gminnego były trzy nieruchomości: 

- budynek główny Szpitala Powiatowego przy ul. Parkowej, 
- budynek byłej Przychodni nr 1 przy ul. Parkowej, 
- budynek przy ul. Niepodległości. 
Starosta poinformowała, o możliwości przekazania budynku przy ul. 
Parkowej w sposób nieodpłatny gminie Gryfino, po dokonaniu jego 
wyceny oraz wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu. Przekazanie 
pozostałych dwóch budynków nie jest możliwe ze względu na to, że w 
Przychodni nr 1 zlokalizowane są: Niepubliczny Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej i NZOZ Fizjoterapii. W budynku przy ul. 
Niepodległości mieści się Zakład Opiekuńczo- Leczniczy oraz mieszkania 
zajmowane przez osoby fizyczne. Nie jest możliwe zatem, uwolnienie 
budynków od osób i praw do momentu przekazania. Z kolei budynek 
przy ul. Niepodległości nie może być przekazany gminie ze względu na 
to, iż stanowi on bazę do działalności jednostki jaką jest SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno –Opiekuńczy Opiekuńczo – Leczniczy. Starosta 
zaproponowała, aby dotychczasowe pomieszczenia zajmowane przez 
szpital powiatowy w budynku byłej Przychodni nr 1 przy ul. 
Niepodległości, były nadal w niezmienionym stanie oraz na 
dotychczasowych warunkach wykorzystywane przez szpital pod tytułem 
nieodpłatnym. Szpital byłby zobowiązany do ponoszenia tylko kosztów 
eksploatacji, ale nie ponosiłby kosztów najmu lub dzierżawy, gdyż 
pomieszczenia te byłyby udostępnione szpitalowi przez powiat na 
zasadzie nieodpłatnego użyczenia.   
 

Strony ustaliły, że w Starostwie Powiatowym w Gryfinie zostanie 
przygotowany projekt porozumienia w sprawie przejęcia zadania 
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prowadzenia Szpitala Powiatowego w Gryfinie przez gminę Gryfino, oraz 
stosownych projektów uchwał w tej sprawie. Będą one podlegały 
konsultacji i jako projekty zostaną przekazane Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Gryfino. Uchwałę intencyjną w zakresie możliwości przekazania 
zadania prowadzenia Szpitala Powiatowego w Gryfinie, Rada Powiatu w 
Gryfinie będzie omawiała na sesji 02.07.2003 r., zaś zgodnie z 
oświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino uchwałę intencyjną w 
sprawie przejęcia zadania prowadzenia szpitala powiatowego Rada Miejska 
w Gryfinie będzie omawiać na sesji 10.07.2003 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, jeszcze raz potwierdził wolę 
przejęcia zadania prowadzenia Szpitala Powiatowego w Gryfinie i majątku 
do jego realizacji.  Poinformował także, zebranych że jest zwolennikiem 
tego typu przekształceń własnościowych, które polegają na przekształceniu 
działalności, jednostek, których organem założycielskim jest powiat w 
spółki prawa handlowego, co uczytelnia i dyscyplinuje zarządzanie nimi 
przez organ założycielski (właściciela).                                                   
    
III. PION WICESTAROSTY.  
1. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami          

dot. nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 52 (druk nr 
1/WSP/30). 

 
Zarząd, zapoznał się z informacją dot. nieruchomości przy ul. Bolesława 

Chrobrego 52. Zarząd, zobowiązał Wicestarostę do udzielenia pozytywnej 
odpowiedzi na propozycję Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                 
i Krwiolecznictwa, dotyczącą przejęcia budynku przy ul. Bolesława 
Chrobrego 52 dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                  
i Krwiolecznictwa, który jest jednocześnie wierzycielem SPZZOZ                
w Gryfinie.       

   
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyposażenia 

SPZOZ – Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy 
w Gryfinie w część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako 
działka nr 275 o pow. 594 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy  
ul. Niepodległości 39, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego            
i obciążenia nieruchomości prawem nieodpłatnego użytkowania     
(druk nr 2/WSP/30). 

 
Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie                    

w/s wyposażenia SPZOZ – Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy                     
i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie w część nieruchomości zabudowanej, 
oznaczonej jako działka nr 275 o pow. 594 m2, położonej w obrębie 3 m. 
Gryfino, przy ul. Niepodległości 39, stanowiącej własność Powiatu 
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Gryfińskiego i obciążenia nieruchomości prawem nieodpłatnego 
użytkowania.  

Zarząd, postanowił przedłożyć w/w projekt uchwały Rady Powiatu       
na sesji, która będzie odbędzie się w sierpniu.    

  
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 

zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON oraz wysokości 
przeznaczonych na te zadania (druk nr 3/WSP/30). 

 
Zarząd, po wprowadzeniu poprawek, przyjął projekt uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadań realizowanych przez PCPR ze 
środków PFRON oraz wysokości przeznaczonych na te zadania. 
 
4. Sprawozdanie z wykorzystania środków PFRON w roku 2002 (druk nr 

4/WSP/30). 
 

Zarząd, zapoznał się ze sprawozdaniem z wykorzystania środków 
PFRON w roku 2002.  
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003 (druk nr 5/WSP/30). 

  
 Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym na rok 2003? 
Za- 4 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się- 0 osób. 
 

Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmian planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003. 
   
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/WSP-AN/30). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd, przyjął projekt uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.  
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2. Zatwierdzenie protokołu przejściowego z posiedzenia komisji 

przetargowej w dniu 11.06.2003 r. w/s otwarcia ofert w przetargu 
nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w ZSP w 
Mieszkowicach, SOSW w Chojnie, ZSP Nr 1 w Chojnie, DPS w 
Moryniu, DPS Trzcińsku- Zdrój, ZSP Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, ZSP Nr 1 w Gryfinie, ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie, Domu Dziecka w 
Binowie, DPS w Dębcach, DPS w Nowym Czarnowie.  

 
Zarząd, zatwierdził protokół przejściowy z posiedzenia komisji 

przetargowej w dniu 11.06.2003 r. w/s otwarcia ofert w przetargu 
nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej w ZSP w Mieszkowicach, 
SOSW w Chojnie, ZSP Nr 1 w Chojnie, DPS w Moryniu, DPS Trzcińsku- 
Zdrój, ZSP Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, ZSP Nr 1 
w Gryfinie, ZSP Nr 2 w Gryfinie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 
Gryfinie, Domu Dziecka w Binowie, DPS w Dębcach, DPS w Nowym 
Czarnowie.  

  
3.  Protokół z postępowania o zamówienie publiczne zatwierdzający wybór 

oferenta w przetargu na wymianę stolarki okiennej w ZSP w 
Mieszkowicach, SOSW w Chojnie, ZSP Nr 1 w Chojnie, DPS w 
Moryniu, DPS Trzcińsku- Zdrój, ZSP Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, ZSP Nr 1 w Gryfinie, ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie, Domu Dziecka w 
Binowie, DPS w Dębcach, DPS w Nowym Czarnowie.  

 
Zarząd, zatwierdził protokół z postępowania o zamówienie publiczne, 

zatwierdzający wybór oferenta w przetargu na wymianę stolarki okiennej 
w ZSP w Mieszkowicach, SOSW w Chojnie, ZSP Nr 1 w Chojnie, DPS w 
Moryniu, DPS Trzcińsku- Zdrój, ZSP Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, ZSP Nr 1 w Gryfinie, ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie, Domu Dziecka w 
Binowie, DPS w Dębcach, DPS w Nowym Czarnowie.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 

zwiększenia planu naboru i zadań rzeczowych dla Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i Zespołu Szkół Ponadginazjalnych 
Nr 2 w Chojnie (druk nr 2/WSP-AN/30). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. Da La Torre: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zwiększenia planu naboru i zadań rzeczowych dla Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i Zespołu Szkół Ponadginazjalnych Nr 2 w Chojnie ? 
Za- 4 osoby, 
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Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zwiększenia planu naboru            
i zadań rzeczowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
i Zespołu Szkół Ponadginazjalnych Nr 2 w Chojnie. 
 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I 
półrocze roku budżetowego (druk nr 1/SK/30). 

 
Przewodnicząca zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku 
budżetowego ?    
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zakresu      
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za I półrocze roku budżetowego. 
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich         

w sprawie dofinansowania wydatków związanych z administracją 
publiczną, zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług 
pozostałych (druk nr 1/SE/30). 

 
Zarząd, postanowił odłożyć podjęcie decyzji w/s wniosku Naczelnika 

Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie dofinansowania 
wydatków związanych z administracją publiczną, zakupem materiałów        
i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych do sierpnia 2003 r. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich          

o dofinansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym 
pracowników oraz związanych z tym składek na ubezpieczenia 
społeczne (druk nr 2/SE/30). 

 
Zarząd, postanowił odłożyć podjęcie decyzji w/s wniosku Naczelnika 

Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich o dofinansowanie wydatków 
związanych z wynagrodzeniem osobowym pracowników oraz związanych     
z tym składek na ubezpieczenia społeczne do sierpnia 2003 r.  
 



 8

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia stawek 
za jeden kilometr przebiegu pojazdów służących do obliczenia zwrotu 
kosztów przejazdu radnego w celach służbowych pojazdem nie będącym 
własnością Powiatu (druk nr 3/SE/30). 

  
 Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu służących                
do obliczenia zwrotu kosztów przejazdu radnego w celach służbowych 
pojazdem nie będącym własnością Powiatu. 
 Zarząd, postanowił przedłożyć w/w projekt uchwały Rady Powiatu  
na sesji, która odbędzie się w sierpniu br. 
 
4.  Omówienie materiałów sesyjnych (druk nr 4/SE/30). 
 
 Zarząd omówił materiały na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s 

propozycji podpisania umowy leasingowej z Bankowym Funduszem 
Leasingowym na okres 3 lat 4 kserokopiarek firmy Minolta, z 
możliwością wykupu (druk nr 5/SE/30). 

 
Zarząd, postanowił przełożyć podjęcie decyzji w/s wniosku Naczelnika 

Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s propozycji podpisania 
umowy leasingowej z Bankowym Funduszem Leasingowym na okres 3 lat 4 
kserokopiarek firmy Minolta, z możliwością wykupu na następne 
posiedzenie Zarządu dnia 09.07.2003 r.     
 
6. Pismo Inspekcji Weterynaryjnej z podziękowaniami za współpracę 

(druk nr 6/SE/30). 
 

Zarząd, zapoznał się z pismem Inspekcji Weterynaryjnej z 
podziękowaniami za współpracę w związku z tzw. odzespoleniem tej 
inspekcji od struktur powiatowych. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w 
zakresie podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu poza 
miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady (druk nr 7/SE/30). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w/s 
upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowej 
Przewodniczącego Rady Powiatu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady ? 
Za- 4 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania 
czynności w zakresie podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu 
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady. 
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały Nr VII/72/2003 w sprawie przyjęcie założeń do harmonogramu 
dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań 
(druk nr 8/SE/30). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmiany 
uchwały Nr VII/72/2003 w sprawie przyjęcie założeń do harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań ? 
Za- 4 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały Nr VII/72/2003 w sprawie przyjęcie założeń do 
harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego 
zobowiązań. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokolant Marcin Wegner______________________     
 
 
 
                  Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre____________________ 

                  Członek Zarządu             - Józef Ruciński    ____________________ 

         Członek Zarządu             - Adam Nycz        ____________________ 

                         Członek Zarządu             - Danuta Bus         ____________________ 

                  Członek Zarządu             - Bronisław Sakowski _________________ 


