
 1

Protokół nr 44/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 21 października 2003 r. w godzinach od 1100 do 1500 oraz 27 
października 2003 r. od 1600 do 1830 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 zaproszeni goście. (lista obecności zał. nr 1).  
2. Na wniosek Etatowego Członka Zarządu porządek obrad został uzupełniony o punkt nr 2 w pionie 

Etatowego Członka Zarządu „Wstępna informacja n/t sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Wydziale 
Transportu i Komunikacji”. Na wniosek Sekretarza porządek obrad został uzupełniony o punkt w pionie 
Sekretarza „Ufundowanie daru dla rodziny państwa Solińskich z okazji przekazania im odbudowanego po 
pożarze”. Tak zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).    

3. Po wprowadzeniu poprawek Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 43/II/2003 z 7 października 2003 r. 
oraz protokół nr 42/II/2003 z 29 września 2003 r.  

 
II. PION STAROSTY. 
1. Pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie i Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wydania opinii n/t „Powiatowego 
Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych” (druk nr 1/SP/44). 

 
 Członkowie Zarządu otrzymali materiał dotyczący, projektu 

„Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 
2003 – 2015 w celu dokonania jego wstępnej analizy.    
 
2. Pismo Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Profit” Sp. z o. o. będącego 

wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie w/s warunków spłaty zobowiązań 
(druk nr 2/SP/44).  

 
Zarząd zapoznał się z pismem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

„Profit” Sp. z o. o. będącego wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie w/s 
warunków spłaty zobowiązań.  
     
3. Protokół ze spotkania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wierzycielami 

SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 3/SP/44). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Tak, gdyż dziennie naliczane są odsetki w wysokości 0,2 % od 
głównej kwoty zadłużenia.   
 
 Zarząd zapoznał się z protokołem ze spotkania Zarządu Powiatu z 
wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie. Na spotkaniu tym, obecni byli 
reprezentanci następujących firm: 

a) Gryfmed S.C. 
b) Gryfmed – Serwis S.C. 
c) GS Gryfino, 
d) Drewex Sp. z o.o. 
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4. Wniosek p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie o zarezerwowanie                  

w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 kwoty ok. 2.500.000 zł z 
przeznaczeniem na spłatę wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 
4/SP/44). 

 
Zarząd pozytywnie odniósł się do wniosku p.o. SPZZOZ w Gryfinie               

o zarezerwowanie w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 kwoty          
ok. 2.500.000 zł na spłatę wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie.    
      
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

prac Komisji Inwentaryzacyjnej przygotowującej protokoły zdawczo-
odbiorcze, stanowiące podstawę przekazania mienia oraz potwierdzenia 
przez Wojewodę, prawa własności nieruchomości, które z mocy prawa 
stanowią własność Powiatu (druk nr 1/WSP/44).     

 
Zarząd przyjął do analizy informację Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami dot. prac Komisji Inwentaryzacyjnej przygotowującej 
protokoły zdawczo-odbiorcze, stanowiące podstawę przekazania mienia 
oraz potwierdzenia przez Wojewodę, prawa własności nieruchomości, które 
z mocy prawa stanowią własność Powiatu.    

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania                    
o Niepełnosprawności w Gryfinie (druk nr 2/WSP/44). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie  ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął jednogłośnie uchwałę w/s zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania                     
o Niepełnosprawności w Gryfinie.  

  
3. Przyjęcie informacji dyr. PCPR w Gryfinie o wynikach kontroli 

problemowej przeprowadzonej przez Inspektora kontorli działającego z 
upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku – Zdrój (druk nr 3/WSP/44). 

 
Zarząd, przyjął informację o wynikach kontroli problemowej 

przeprowadzonej przez Inspektora kontroli działającego z upoważnienia 
Wojewody Zachodniopomorskiego w Domu Pomocy Społecznej w 
Trzcińsku – Zdroju z uwagami Wicestarosty, że w ocenie Wojewody stopień 
zaawansowania programu naprawczego w DPS w Trzcińsku – Zdrój jest 
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wysoce niezadowalający, co może grozić w przyszłości cofnięciem dotacji. 
(wobec niespełnienia wymogów standaryzacji).      
 
4. Przyjęcie informacji dotyczącej kontroli wykonania obowiązku zawarcia 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu 
prowadzenia gospodarstwa rolnego (druk nr 4/WSP/44). 

 
Zarząd przyjął informację dotyczącą kontroli wykonania obowiązku 

zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników             
z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.    

Zarząd postanowił przedłożyć w/w informację radnym Rady Powiatu 
Gryfińskiego jako materiał poglądowy.   

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wniosku do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny działek nr 8 i 11 
obręb Parsówek, gmina Gryfino (druk nr 5/WSP/44).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wniosku do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny działek nr 8 i 11 obręb Parsówek, gmina Gryfino ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w/s wniosku do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny działek nr 8 i 11 
obręb Parsówek, gmina Gryfino. 
 
6. Aneks do umowy dotacji Nr 3052/D/5/2001 zawartej w dniu 27.08.2001 r. 

pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego, Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie (druk nr 6/WSP/44). 

 
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy dotacji                 

Nr 3052/D/5/2001 zawartej w dniu 27.08.2001 r. pomiędzy Zarządem 
Powiatu Gryfińskiego, a Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną           
w Gryfinie.   
 
7. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w/s wprowadzenia zmian                     

w programie naprawczym usług świadczonych przez Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdrój – zatwierdzonym uchwałą Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 23.05.2001 r. Nr 361/2001 (druk nr 
7/WSP/44). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wprowadzenia zmian                
w programie naprawczym usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdrój 
zatwierdzonym uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.05.2001 r. Nr 361/2001? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wprowadzenia zmian                   
w programie naprawczym usług świadczonych przez Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdrój – zatwierdzonym uchwałą Zarządu Powiatu              
w Gryfinie z dnia 23.05.2001 r. Nr 361/2001.             
  
8. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie o braku środków finansowych 

na zadanie – pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych (druk nr 
8/WSP/44). 

 
 Zarząd przyjął do wiadomości informację dyrektora PCPR w Gryfinie 
o braku środków finansowych na zadanie – pomoc pieniężna dla rodzin 
zastępczych (w roku 2003 niedobór środków na ten cel wynosi 829.206 zł). 
 
9.   Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji        

o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie Kłosów na działce 
nr 249/5 gm. Mieszkowice (druk nr 9/WSP/44). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji    
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
w obrębie Kłosów na działce nr 249/5 gm. Mieszkowice ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji     
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie Kłosów na działce           
nr 249/5 gm. Mieszkowice.   
 
10.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektów decyzji 

o ustaleniu warunków zabudowy na zalesienie gruntów rolnych o pow. 
3,8691 ha stanowiących działkę nr 149/3 obręb Kępa gm. Mieszkowice, 
podział geodezyjny działki nr 74/1 położonej w obrębie Troszyn gm. 
Mieszkowice, podział geodezyjny działki nr 346/26 położonej w obrębie 
Zielin gm. Mieszkowice, podział geodezyjny działki nr 364/52 położonej 
w obrębie Czelin, gm. Mieszkowice (druk nr 10/WSP/44). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia uzgodnienia 
projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na zalesienie gruntów rolnych ?   
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – osób. 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektów 
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na zalesienie gruntów rolnych          
o pow. 3,8691 ha stanowiących działkę nr 149/3 obręb Kępa gm. 
Mieszkowice, podział geodezyjny działki nr 74/1 położonej w obrębie 
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Troszyn gm. Mieszkowice, podział geodezyjny działki nr 346/26 położonej 
w obrębie Zielin gm. Mieszkowice, podział geodezyjny działki nr 364/52 
położonej w obrębie Czelin, gm. Mieszkowice. 
 
11. Wniosek dyrektora PCPR w/s przyznania pomocy dla wychowanka 

rodziny zastępczej na usamodzielnienie w formie rzeczowej (zadania 
własne powiatu) w kwocie 5.532,00 na wykup mieszkania po zmarłych 
rodzicach (druk nr 11/WSP/44).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku dyrektora PCPR 
w/s przyznania pomocy dla wychowanka rodziny zastępczej na usamodzielnienie w formie rzeczowej (zadania 
własne powiatu) w kwocie 5.532,00 na wykup mieszkania po zmarłych rodzicach ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w/s 
przyznania pomocy dla wychowanka rodziny zastępczej na 
usamodzielnienie w formie rzeczowej (zadania własne powiatu) w kwocie 
5.532,00 na wykup mieszkania po zmarłych rodzicach. Pomoc nastąpi po 
uzyskaniu dotacji od wojewody na zadania z zakresu opieki społecznej. 
  
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 

dofinansowania konkursu gastronomicznego pt. „Spotkania kulinarne – 
wariacje rybne”, których organizatorem będzie ZSP Nr 2 w Chojnie 
(druk nr 1/WSP- AN/44). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. Da La Torre: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania konkursu gastronomicznego pt. „Spotkania 
kulinarne – wariacje rybne”, których organizatorem będzie ZSP Nr 2 w Chojnie ?   
Za –5 osób, 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się  
 

Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania konkursu 
gastronomicznego pt. „Spotkania kulinarne – wariacje rybne”, których 
organizatorem będzie ZSP Nr 2 w Chojnie i postanowił przeznaczyć na ten 
cel 1.500 zł ze środków będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Sportu i Turystyki.   
 
2. Wstępna informacja n/t sprawozdania z kontroli przeprowadzonej  

w wydziale Transportu i Komunikacji.   
 

Zarząd został zapoznany przez Starostę z wynikami audytu 
przeprowadzonego w wydziale Transportu i Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. Kontrola została wykonana na zlecenie Starosty  
i Etatowego Członka Zarządu przez Referat Audytu i Kontroli Starostwa 
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Powiatowego w Gryfinie w związku z szeregiem zastrzeżeń do pracy 
wydziału, szczególnie w zakresie tworzenia (w zgodzie z przepisami) 
dokumentacji, rejestrów itd. Zarząd został zapoznany z uwagami i 
ustaleniami końcowymi w/w sprawozdania. W związku z tym, że protokół 
kontroli nie został w terminie podpisany przez Naczelnika Wydziału 
Transportu i Komunikacji, a także z dużym spóźnieniem złożono 
wyjaśnienia w tej sprawie przez Naczelnika Wydziału, Starosta 
poinformowała o konieczności zmian personalnych w tym wydziale, aby 
przywrócić działalność Wydziału do stanu zgodnego z obowiązującymi 
przepisami - czego obecna obsada, w tym pani naczelnik, nie jest w stanie 
zapewnić. Zwrócono także uwagę na paraliż działalności wydziału w 
związku z ostatnią absencją p. Naczelnik i odmową podpisywania licencji 
przez 3 pracowników mających takie upoważnienia. Oświadczenie p. 
Naczelnik Cichockiej stanowi załącznik do protokołu.   
 
V.PION SKARBNIKA   
1. Przyjęcie zadań i wstępnych materiałów do projektu budżetu 2004 roku-

proponowane wydatki w zakresie opieki społecznej, administracji, dróg, 
PFOŚIGW, dług publiczny (druk nr 1/SK/44). 

 
Zarząd zapoznał się zadaniami i wstępnymi materiałami do projektu 

budżetu na rok 2004. Zarząd przyjął następujące propozycje w wydatkach 
budżetowych w roku 2004 r.  

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
Z powodu braku środków postanowiono zawiesić wykonanie w roku 

budżetowym 2004 r.  następujące zadania: 
 zabezpieczenie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób                     
z zaburzeniami psychicznymi – kwota 60.000 zł, 

 poradnictwo specjalistyczne, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych  
i zastępczych, a także terapii rodzin – kwota 60.000 zł, 

 prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego – kwota 26.400 zł,     
 doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej                    
i pracowników socjalnych – kwota 12.000 zł 

 realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych – kwota 100.000 zł  

W realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie funkcjonowania ośrodka 
interwencji kryzysowej”, Zarząd postanowił zmniejszyć przyznaną na 
ten cel kwotę ze 100. 000 zł do 5.000 zł. 

 
2. Domy Pomocy Społecznej. 

Po zapoznaniu się z materiałem, dotyczącym wydatków w Domach 
Pomocy Społecznej w budżecie na 2004 rok Zarząd postanowił, że 
dotacja przyznana od Wojewody na realizację zadań wykonywanych 
przez DPS -y będzie dzielona na każdy dom w zależności od  liczby 
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mieszkańców przebywających w danym Domu Pomocy Społecznej – 
pomnożonej przez uśrednioną wartość dotacji. Oznacza to, że każdy z 
dyrektorów będzie mógł sam decydować jaką kwotę przeznacza na 
poszczególne zadania, ale także będzie dysponował identyczną kwotą 
na każdego mieszkańca w każdym DPS.  

 
3. Domy Dziecka.            

Odnośnie finansowania wydatków na zadania realizowane przez 
Domy Dziecka – podział dotacji przyznanej od Wojewody na ten cel, 
będzie ustalony na każdy Dom Dziecka w zależności od liczby 
mieszkających dzieci w danym Domu Dziecka pomnożonej przez 
uśrednioną dotację na każde dziecko. Oznacza to, że każdy z 
dyrektorów będzie mógł sam decydować jaką kwotę przeznacza na 
poszczególne zadania, ale także będzie dysponował identyczną kwotą 
na każdego mieszkańca w każdym Dom Dziecka.  
   

4. Powiatowy Zarząd Dróg. 
Zarząd, odnośnie planowanych wydatków w budżecie na 2004 
związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 
(PZD) przyjął następujące ustalenia: 
- zobowiązać dyrektora PZD do dokonania zmian w planowanych 

wydatkach do budżetu na 2004 rok.  
- zobowiązać dyrektora PZD do przygotowania projektu 

reorganizacji PZD w ten sposób, aby rozważyć możliwość 
wykonywania zadań w poszczególnych obwodach w oparciu o 
umowy cywilno-prawne, zwierane przez PZD, z podmiotami 
gospodarczymi, które zostaną wyłonione w wyniku przetargów.  

- zobowiązać dyrektora (PZD) do maksymalnej redukcji wydatków 
związanych z kosztami funkcjonowania PZD i skrupulatnego 
przeprowadzenia rachunków kosztów związanych z utrzymaniem 
bazy administracyjnej, wydatków rzeczowych związanych                     
z utrzymywaniem PZD.      

Odnośnie wydatków planowanych na zadania inwestycyjne PZD, 
Zarząd podjął następujące ustalenia:   
- w przypadku podpisania porozumień z gminami na realizację 

wspólnych zadań (na etapie planowania budżetu powiatu),  należy 
zaplanować środki związane z partycypacją w kosztach zadania 
np. przygotowania dokumentacji technicznej na realizację 
wspólnej inwestycji, 

- należy realizować wydatki inwestycyjne powiatu w oparciu o WPI.     
   
 
 
 



 8

 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Ufundowanie daru dla rodziny państwa Solińskich z okazji przekazania 

im odbudowanego po pożarze domu (druk nr 1/SE/44).  
 

Burmistrz Miasta Gryfina zaprosił Zarząd i Radę Powiatu na uroczyste 
oddanie do zamieszkania budynku rodzinie Solińskich z Sobieradza, która 
została ciężko dotknięta w wyniku pożaru, który zniszczył ich dom. Ponieważ 
zaproszenie na tę uroczystość dotarło na dzień przed datą oddania budynku do 
użytku – Starosta zaproponowała, aby dzieciom p. Solińskich mały telewizor 
przenośny wraz z odtwarzaczem video oraz zestaw bajek na kasetach video. 
Telewizor ten został zakupiony na potrzeby Starostwa na kilka dni przed 
uroczystością, a Starostwo mogło zrezygnować z tego wyposażenia na rzecz 
dzieci państwa Solińskich. Istnieje potrzeba formalnego udokumentowania 
przekazania tej darowizny rzeczowej.      
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku dot. ufundowania 
daru dla rodziny państwa Solińskich z okazji przekazania im odbudowanego po pożarze domu ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymał się – 0 osób. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący ufundowania daru dla 
państwa Solińskich z okazji przekazania im odbudowanego po pożarze 
domu i postanowił przekazać telewizor i magnetowid, które były na  
wyposażeniu Starostwa Powiatowego oraz kaset video.   
 
2. Informacja Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s 

wniosku Kuratorium Oświaty w Szczecinie – Wydział Szkolnictwa 
Podstawowego, Gimnazjalnego i Przedszkoli Delegatura w Chojnie             
o wycofaniu aneksu nr 1 z dnia 29.09.2003 r. do umowy użyczenia nr 
2/2003 dotyczącego bezpłatnego oddania w użyczenie pomieszczeń 
biurowych na siedzibę Kuratorium Oświaty w budynku przy                    
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 2/SE/44). 

 
Zarząd przychylił się do wniosku Kuratorium Oświaty w Szczecinie – 

Wydział Szkolnictwa Podstawowego, Gimnazjalnego i Przedszkoli 
Delegatura w Chojnie o wycofaniu aneksu nr 1 z dnia 29.09.2003 r.                
do umowy użyczenia nr 2/2003 pomieszczeń biurowych na siedzibę 
Kuratorium Oświaty w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie. Zarząd 
przyjął do wiadomości, że w związku z niezwiększaniem opłat 
eksploatacyjnych za tzw. powierzchnie wspólne użytkowane – Kuratorium 
Oświaty nie będzie zobowiązane do zapłacenia w 2003 r. (od X do XII) oraz 
w 2004 r. kwoty zwiększonej o 246, 22 zł  (pomnożonej przez 14 miesięcy). 
Zarząd podjął takie rozstrzygnięcie mając na uwadze trudną sytuację 
finansową Kuratorium Oświaty.        
 



 9

3. Stanowisko Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
przeniesienia Domu Dziecka z Binowa do Chojny (druk nr 3/SE/44). 

 
Zarząd zapoznał się z pozytywnym stanowiskiem Komisji Spraw 

Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie w/s  koncepcji przeniesienia Domu 
Dziecka z Binowa do Chojny.  
 
 

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 _________________ 
 


