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Protokół nr 84/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 9 listopada 2004 r. w godzinach od 1200 do 1445 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 otworzył i prowadził – Przewodnicząca Zarządu – 

Ewa De La Torre. Nieobecna – pani Danuta Bus – Członek Zarządu. W posiedzeniu 
udział wzięli Członkowie  Zarządu oraz zaproszeni goście. (lista obecności – zał. nr 1). 

2. Porządek obrad został uzupełniony o: 
- w PIONIE SKARBNIKA o punkt 3 „Wniosek dot. zwiększenia transz środków 

pieniężnych na sfinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program 
wyrównywanie różnic między regionami” (druk nr 3/SK/84).  

- w PIONIE SEKRETARZA o punkt 3 „Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, 
Informacji i Współpracy Międzynarodowej dot. dofinansowania spotkania- akademii 
członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gryfinie” (druk nr 3/SE/84). 

Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
3. Zarząd przyjął protokół Nr 82/II/2004 z dnia 20 października 2004 r. (4 za, 0 przeciw,  

0 wstrzymało się).  
   
II.  PION STAROSTY 
1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wyrażenia zgody  

na przeprowadzenie ankiety dot. oceny jakości usług świadczonych 
przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 1/SP/84). 

 
Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie ankiety dotyczącej oceny 

jakości usług świadczonych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
 
2. Wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego w/s przekazania w użyczenie 

dla Szpitala Powiatowego pomieszczeń w Przychodni Nr 1 przy  
ul. Niepodległości 28 (druk nr 2/SP/84). 

 
Zarząd przełożył rozpatrzenie wniosku dyrektora Szpitala Powiatowego 

w/s przekazania w użyczenie dla Szpitala Powiatowego pomieszczeń  
w Przychodni Nr 1 przy ul. Niepodległości 28 na kolejne posiedzenie.  
 
3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s aktualnego sytuacji dot. 

podpisywania porozumień z byłymi pracownikami SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 3/SP/84).     
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Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s 
aktualnego sytuacji dot. podpisywania porozumień z byłymi pracownikami 
SPZZOZ w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest a przyjęciem projektu w sprawie udzielenia dotacji na 
częściowe udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 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 udzielenia dotacji na częściowe udzielenia dotacji na częściowe 
pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.   
  
4. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dot. skargi Biura Usług 

Finansowych „INDEX” Sp. z o.o. w Bydgoszczy na bezczynność Rady 
Powiatu w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie skierowanej  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (druk  
nr 4/SP/84). 

 
Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  

dot. skargi Biura Usług Finansowych „INDEX” Sp. z o.o. w Bydgoszczy  
na bezczynność Rady Powiatu w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie 
skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
skargi na bezczynność organu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
skargi na bezczynność organu.   
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s ustalenia harmonogramu 

dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 5/SP/84). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Gryfinie 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/s ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.  
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIV/156/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 
2004 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2004 dotacji 
celowej dla SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 6/SP/84). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany uchwały Nr XIV/156/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie 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 zmiany uchwały Nr XIV/156/2004 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia z budżetu 
Powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie. 
 

7. Pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dot. realizacji 
porozumienia w sprawie dofinansowania budowy windy oraz 
dofinansowania sprzętu medycznego dla SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (druk nr 7/SP/84).   

 

Zarząd zapoznał się z pismem do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
dot. realizacji porozumienia w sprawie dofinansowania budowy windy oraz 
dofinansowania sprzętu medycznego dla SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie.   
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek dyrektora DPS w Nowym Czarnowie dot. wyrażenia zgody  

na podpisanie umowy ustalającej warunki korzystania z pomieszczeń 
oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania w związku z odbywającymi się 
na terenie DPS zajęciami edukacyjnymi (druk nr 1/WSP/84). 

 

Zarząd po  zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora DPS w Nowym 
Czarnowie, wyraził zgodę na podpisanie umowy ustalającej warunki 
korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania  
w związku z odbywającymi się na terenie DPS zajęciami edukacyjnymi.  
 

2. Podjęcie uchwały w/s uzgodnienia projektu planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony  
w obrębie 3 miasta Moryń o numerach działek: 276/8, 277, 279, 280, 283, 
284 (druk nr 2/WSP/84). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w obrębie 3 miasta 
Moryń o numerach działek: 276/8, 277, 279, 280, 283, 284 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego 
obszar położony w obrębie 3 miasta Moryń o numerach działek: 276/8, 277, 
279, 280, 283, 284.   
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony  
w obrębie 2 miasta Moryń o numerach działek: 452/1, 452/2, 453/1, 
453/2, 454/2, 455 i 451 (druk nr 3/WSP/84). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w obrębie 2 miasta 
Moryń o numerach działek: 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455 i 451 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego 
obszar położony w obrębie 2 miasta Moryń o numerach działek: 452/1, 
452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455 i 451.      
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren byłego lotniska 
w Chojnie na obszarze ograniczonym drogą wojewódzką nr 124, ulica 
Żwirki i Wigury, granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy 
ul. Narciarskiej, oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku 
północno-wschodniego (druk nr 4/WSP/84). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren byłego lotniska w Chojnie  
na obszarze ograniczonym drogą wojewódzką nr 124, ulica Żwirki i Wigury, granicą skarpy na zapleczu 
budynków nr 8 do 18 przy ul. Narciarskiej, oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno-
wschodniego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się  - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren 
byłego lotniska w Chojnie na obszarze ograniczonym drogą wojewódzką  
nr 124, ulica Żwirki i Wigury, granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 
do 18 przy ul. Narciarskiej, oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku 
północno-wschodniego. 
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5. Podjęcie uchwały w/s ponownego uzgodnienia miejscowego projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego, miasta Gryfino w obrębach  
nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino w zakresie obejmującym korektę ustaleń dla 
terenów oznaczonych symbolem G3-MW.7, G3 
UA/UB/UG/UH/UK/UR/UZ/KS.1 i G3-UA/UB/UG/UH/UK/UZ oraz 
części graficznej (druk nr 5/WSP/84). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ponownego uzgodnienia 
miejscowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego, miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta 
Gryfino w zakresie obejmującym korektę ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem G3-MW.7, G3 
UA/UB/UG/UH/UK/UR/UZ/KS.1 i G3-UA/UB/UG/UH/UK/UZ oraz części graficznej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ponownego 
uzgodnienia miejscowego projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego, miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino  
w zakresie obejmującym korektę ustaleń dla terenów oznaczonych 
symbolem G3-MW.7, G3 UA/UB/UG/UH/UK/UR/UZ/KS.1  
i G3-UA/UB/UG/UH/UK/UZ oraz części graficznej.   
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Informacja Urzędu Marszałkowskiego na temat proponowanego przez 
PKP Przewozy Regionalne rozkładu jazdy pociągów na 2005 r. (druk  
nr 1/WSP-AN/84). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem z Urzędu Marszałkowskiego  
wyraża zaniepokojenie drastycznym zmniejszeniem częstotliwości liczby 
połączeń pasażerskich przewozów kolejowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. 

Zarząd Powiatu w Gryfinie sygnalizuje Zarządowi Województwa 
Zachodniopomorskiego, że zmniejszenie tychże połączeń spowoduje 
zmniejszenie dostępu młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych, szkól 
wyższych, a także utrudni mieszkańcom powiatu gryfińskiego dojazd  
do pracy. Niewątpliwie spowoduje to, że nastąpi pogorszenie jakości życia 
mieszkańców powiatu gryfińskiego.  

Zgodnie sugestią Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, 
Zarząd Powiatu wystąpi do przewoźników drogowych o uzupełnienie oferty 
przewozowej, przewozami autobusowymi przekazując informacje 
otrzymane od Zarządu Województwa wszystkim zainteresowanym 
przewoźnikiem.   

Zarząd Powiatu polecił przekazać w/w pismo wraz z załącznikami 
Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu.  
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2. Pismo Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  
dot. dofinansowania opracowania związanego z historią sforsowania 
Odry oraz walki na Wale Pomorskim mającego się ukazać w 2005 r. 
(druk nr 2/WSP-AN/84). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z pismem Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych dot. dofinansowania opracowania związanego  
z historią sforsowania Odry oraz walki na Wale Pomorskim mającego się 
ukazać w 2005 r. postanowił przekazać na ten cel 500 zł ze środków, 
których dysponentem jest Naczelnik Wydziału Promocji, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej.    
 
3. Ponowne przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (druk nr 3/WSP-
AN/84). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za ponownym przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 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 określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.    
 
4. Ponowne przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s określenia zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach  
i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć 
(druk nr 4/WSP-AN/84). 



 7

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za ponownym przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze 
w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć 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 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach  
i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć. 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XVII/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 
2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 1/SK/84). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego 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 zmiany Uchwały Nr XVII/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Gryfińskiego.   
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały XVII/191/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2004 –2009 II edycja (druk nr 2/SK/84). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały XVII/191/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004 –2009 II edycja w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały XVII/191/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 
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2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2004 –2009 II edycja.  
 
3. Wniosek dot. zwiększenia transz środków pieniężnych na sfinansowanie 

projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami” (druk nr 3/SK/84). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący zwiększenia transz 
środków pieniężnych na sfinansowanie projektu w ramach programu  
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”.  
 

4. Przyjęcie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2005 rok. 
 

Zarząd przyjął projekt budżetu powiatu gryfińskiego na 2005 rok, który 
zostanie przedstawiony pod obrady na sesji w dniu 15 grudnia 2004 r.   
 
VI. PION SEKRETARZA 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 

dot. zawarcia umów najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 
1 w Chojnie na okres trzech lat (druk 1/SE/84). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Spraw Obywatelskich dot. umów najmu pomieszczeń  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na okres trzech lat. 
 
2. Podjęcie uchwały w/s określenia dysponenta środków przekazanych  

z PFRON (druk nr 2/SE/84). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia dysponenta 
środków przekazanych z PFRON w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia dysponenta 
środków przekazanych z PFRON.   
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 

Międzynarodowej dot. dofinansowania spotkania- akademii członków 
Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gryfinie (druk nr 3/SE/84). 

 
W związku z brakiem środków na dofinansowanie w roku 2004 

przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe, Zarząd 
Powiatu proponuje przygotowanie przez Wydział Promocji, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej zestawu upominków, które zostaną 
przekazane przedstawicielom Klubu Honorowych Dawców Krwi  
w Gryfinie.       
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VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
  

Zarząd postanowił wystąpić z zapytaniem do Urzędu Skarbowego  
w Gryfinie, czy nie jest zainteresowany ewentualnym przeniesieniem części 
swoich agend i ewentualnym utworzeniem filii Urzędu Skarbowego  
w Chojnie, w obiektach administracyjnych Starostwa Powiatowego  
stanowiących własność powiatu gryfińskiego. W budynkach tych znajdują 
się obecnie mi. n. sąd, kuratorium, powiatowy urząd pracy.  

Zarząd polecił przygotować pismo w/w treści Wydziałowi Gospodarki 
Nieruchomościami.   

 
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   _________________ 


