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Protokół nr 110/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 21 czerwca 2005 r. w godzinach od 730 do 1030 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 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. Porządek obrad został uzupełniony: 
a) w PIONIE STAROSTY o: 

- punkt 3 w brzmieniu „Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie umorzenia 
postępowania przeciwko Maciejowi Mrozowi – byłemu dyrektorowi SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 2/SP/110). 

b) w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o: 
- punkt 4 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie (druk nr 4/WSP-AN/110), 

- punkt 5 w brzmieniu „Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia prac remontowych w 
pomieszczeniach piwnic przeznaczonych na archiwum ZOZ-u w budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie (druk nr 5/WSP-AN/110), 

- punkt 6 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 SPZOZ 
Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie 
(druk nr 6/WSP-AN/110). 

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął jednogłośnie protokół Nr 108/II/2005  

z 8 czerwca 2005 r. Protokół Nr 109/II/2005 z 15 czerwca 2005 r. zostanie przyjęty na 
następnym posiedzeniu.  

 
II. PION STAROSTY. 

1. Omówienie sytuacji w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz 
programu jego restrukturyzacji wybranego przez Komisję Opinuijącą, a 
zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu w Gryfinie. 

  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre przypomniała zebranym, na czym 
polegać miałaby restrukturyzacja szpitala. Powiedziała, że wybrany oferent 
firma „INTERMED” Sp. z o.o. z Nowogardu przedstawiła 3 warianty: 
1. Wariant I – utrzymanie w obecnym kształcie oddziału wewnętrznego  

z próbą jego sprofilowania i specjalizacji w zakresie gastroenterologii  
i kardiologii, likwidacja oddziału ginekologiczno – położniczego oraz 
noworodkowo – dziecięcego wraz z przeniesieniem oddziału chirugii  
z rozszerzeniem usług zabiegowych o ortopedię, urologię i ginekologię  
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1 dnia. Utworzenie ogólnoustrojowej rehabilitacji dziennej lub sprofilowanej. 
Likiwdacja OIOM oraz stworzenie pionu anestezjologicznego dla potrzeb 
szpitala powiatowego. Pozostawienie w dotychczasowym kształcie 
specjalistyki ambulatoryjnej oraz poszerzenie diagnostyki 
wspólfinansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w oparciu  
o przekazany przez Starostwo Powiatowe sprzęt medyczny oraz doposażenie 
zakładu radiologii w mammograf do prowadzenia badań przesiewowych. 

2. Wariant II –utrzymanie w obecnym kształcie oddziału wewnętrznego, 
całkowita likwidacja oddziału położniczo – ginekologicznego oraz dziecięco 
– noworodkowego i utworzenie w jego miejsce zakładu opiekuńczo – 
leczniczego, najlepiej sprofilowanego np. w kierunku rehabilitacji 
neurologicznej. Przekształcenie oddziału chirurgii ogólnej w oddział 
zabiegowy z możliwością dokonywania procesów zabiegowych z zakresu: 
chirurgii, ortopedii, urologii i ginekologii 1 dnia. Całkowita likwidacja 
oddziału OIOM z utworzeniem pionu anestezjologicznego dla potrzeb 
szpitala. Pozostawienie w dotychczasowym kształcie specjalistyki 
ambulatoryjnej oraz poszerzenie diagnostyki wspólfinansowanej przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia w oparciu o przekazany przez Starostwo 
Powiatowe sprzęt medyczny oraz doposażenie zakładu radiologii w 
mammograf do prowadzenia badań przesiewowych. 

3. Wariant III – likwidacja SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
Wydzierżawienie lub sprzedaż majątku ruchomego i nieruchomego 
podmiotowi gospodarczemu, który zapewni kompleksową realizację 
świadczeń zdrowotnych dla potrzeb mieszkańców powiatu gryfińskiego wg. 
planu zdrowotnego zakceptowanego przez Radę Powiatu.  

Po przedstwieniu trzech wariantów Przewodnicząca Zarządu powiedziała, że to 
do Zarządu będzie należała decyzja, który z nich wybrać.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski powiedział, że jego zdaniem Wariant 
III jest nie do przyjęcia w sensie odczucia społecznego. 
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że z wybraniem jakiegokolwiek 
wariantu należy się wstrzymać. Najpierw należy uporządkować sytuację  
w szpitalu, a dopiero potem po przeprowadzonych rozmowach z Narodowym 
Funduszem Zdrowia wypracować koncepcję restrukturyzacji zmian na bazie 
tych trzech tutaj przedstawionych, tak aby w efekcie doprowadzić  
do samobilansowania się szpitala.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poinformowała, że oddział 
ginekologiczno – położniczy został zamknięty przez personel, który złożył 
wypowiedzenia z pracy. Powiedziała także, że pani Dyrektor Barbara 
Turkiewicz dokonała cyt. „sabotażu”, informując Narodowy Fundusz Zdrowia, 
że z dniem 17 czerwca 2005 r. Szpital Powiatowy w Gryfinie zaprzestaje 
działalności, gdyż nie można zapewnić ciągłości opieki medycznej. 
Poinformowała również, że Pani Dyrektor Tukiewicz wraz z ordynatorem 
oddziału internistycznego Panią Beatą Gawdis – Wojnarską uznały, że ze 
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względu na brak kadry anestezjologicznej należy pacjentów wypisć do domów 
lub przenieść do innych szpitali. Miało to sprawić taką sytuację, że szpital jest 
zlikwidowany. Tego samego dnia zostały przez dyrekcję Szpitala powiadomione 
o tym fakcie wszystkie media. Dodała, że dyrektor szpitala nie powiadomiła 
pracowników o tym, że jest nowy dyrektor oraz jak będzie wyglądała 
organizacja szpitala do momentu przekazania obowiązków nowemu 
dyrektorowi.  
W związku z tym, zdecydowano o spotkaniu z pracownikami szpitala, którzy 
zostali powiadomieni o aktualnej – prawdziwej sytuacji.  
Następnie Przewodnicząca Zarządu poinformowała również, że Pani dyrektor 
Turkiewicz wysłała, bez porozumienia z organami powiatu, pisma  
do Narodowego Funduszu Zdrowia o likwidacji szpitala.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odnosząc się do wariantów 
restrukturyzacji powiedział, że powinna się ona skupić na likwidacji OIOM-u i 
stworzenia sali intensywnego nadzoru w szpitalu. Powiedział również, że nie 
można zgodzić się na likwidację oddziału ginekologiczno – położniczego – 
przynajmniej na razie, gdyż będzie to źle odebrane przez społeczeństwo oraz 
kadrę, która pracowała na tym oddziale.  
Zdaniem Etatowego Członka Zarządu nowy dyrektor powinien przedstawić taką 
koncepcję funkcjonowania tego oddziału, aby się bilansował.   
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że obsada na 
oddziale ginkologiczno –położniczo – noworodkowo – dzicięcym jest taka 
jakby była na 2 oddziałach w dużo większym szpitalu niż w szpitalu w Gryfinie. 
Należy się więc, zastanowić się czy zachodzi potrzeba istnienia oddziału 
położniczego noworodkowego czy ginekologiczno – położniczego. Jeżeli 
zostawimy ten oddział w takim stanie jak jest obecnie, to nie zbilansuje się on 
nigdy.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że przy analizowaniu 
jakiegokolwiek programu, który będzie wprowadzony należy brać pod uwagę 
zachowanie jak największej liczby miejsc pracy. Przede wszystkim należy brać 
pod uwagę presonel średni, który już przeszedł zwolnienia za kadencji 
poprzednich dyrektorów. Nowy dyrektor powinien brać pod uwagę czynnik 
społeczny.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że jutro  
tj. 22.06.2005 r. odbędzie się spotkanie z personelem medycznym szpitala 
powiatowego, na którym zostanie przedstawiony nowy dyrektor szpitala. Jest to 
najlepszy sposób na przekazywanie informacji. Powiedziała również, że już inne 
samorządy powiatowe chcą dokonywać restrukturyzacji w taki sposób jak to 
chce zrobić powiat gryfiński.  
Członek Zarządu Danuta Bus stwierdziła, że prędzej czy później nastąpi 
restrukturyzacja szpitala w NZOZ, gdyż jak wskazują wyniki finansowe 
podmioty niepubliczne w zakresie ochrony zdrowia „mają się lepiej” niż 
publiczne.  
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Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że nowemu 
zarządzjącemu należy przygotować założenia restrukturyzacji SPZOZ Szpital 
Powiatowy w ramach, których zostanie stworzony szczegółowy program. Są to 
następujące założenia: 
1. Cel krótkoterminowy: 

a) uzyskanie efektu naprawczego poprzez restrukturyzację oddziałów 
szpitala, które generują największe zadłużenie, 

2. Cel długoterminowy: 
a) wykorzystanie wszystkich form zmian jakościowych, ilościowych, 

sprzętowych, 
b) zbilansowanie kondycji finansowej, 
c) działalność non – profit, 
d) zapewnienie realizacji zadań powiatu poprzez funkcjonowanie placówki 

lecznictwa zamkniętego, 
e) maksymalne utrzymanie miejsc pracy, 
f) stworzenie szpitala o tzw. 1 stopniu referencyjności,  
g) doprowadzenie do utworzenia spółki ze 100% udziałem powiatu, 
h) utrzymanie oddziałów chirurgicznego, internistycznego, położniczo – 

noworodkowego, rozbudowanej izby przyjęć. 
Następnie Przewodnicząca Zarządu podkreśliła, że każdy pomysł na 
wprowadzenie zmian restrukturyzacyjnych w szpitalu musi być 
przedyskutowany z Narodowym Funduszem Zdrowia.   
 

Zarząd przedyskutował obecną sytuację w SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie oraz program jego restrukturyzacji, który został wybrany przez 
Komisję Opiniującą, i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Gryfinie. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu wziął udział dyrektor SPZZOZ w Gryfinie  
– Pan Andrzej Bandurowski. 

 

2. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
w sprawie restruktryzacji SPZZOZ w Gryfinie (druk 1/SP/110). 

 

Dyrektor A. Bandurowski powiedział, że aby skorzystać z programu 
restrukturyzacyjnego należy spełnić następujące warunki: 
1. zatrudnienie na poziomie powyżej 50 osób, 
2. prowadznie działalności statutowej, 
3. uzyskanie poręczenia oragnu prowadzącego, 
4. roszeżenie działalności. 
Dyrektor Bandurowski powiedział, że 2 pierwsze są przez SPZZOZ spełniane. 
Schemat postępowania w przypadku skorzystania z programu 
restrukturyzacyjnego jest następujący: 
1. złożenie wniosku i opracowanie programu restrukturyzacyjnego, 
2. zatwierdzenie programu restrukturyzacyjnego przez Radę Powaitu w 

Gryfinie, 
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1. wystąpienie organów powiatu z wnioskiem o restrukturyzację, 
4. wydanie w ciągu 7 dni postanowienia o wszczęciu lub odmowie procesu 

restrukturyzacji, 
5. zawarcie w ciągu 3 miesięcy układów z wierzycielami. 
Dyrektor Bandurowski podkreślił, że w tym przypadku mogą nastąpić trudności, 
gdyż brak jest dostatecznych środków umożliwiających podpisanie układów  
z wierzycielami i wypłacenie należności.  
Powiedział, że oczekuje decyzji Zarządu Powiatu na temat tego czy SPZZOZ 
będzie mógł skorzystać z programu restrukturyzacji.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że żaden bank 
wyemituje poraz kolejny obligacji na restrukturyzację. Jednym wyjściem jest 
pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego.  
Dyrektor A. Bandurowski stwierdził, że zgodnie z algorytmem SPZZOZ w 
Gryfinie może otrzymać 87 tys zł. To jest tylko niewielka część zobowiązań. 
  

Ze względu na brak możliwości zapewnienia środków finansowych 
potrzebnych przy skorzystaniu z programu restrukturyzacji SPZZOZ  
w Gryfinie w zakresie podpisania ugód z wierzycielami, Zarząd uznał, że 
nie jest możliwe z korzystanie z wyżej wymienionego programu 
restrukturyzacyjnego.  
 
3. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie umorzenia 

postępowania przeciwko Maciejowi Mrozowi – byłemu dyrektorowi 
SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 2/SP/110). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie 
umorzenia postępowania przeciwko Maciejowi Mrozowi – byłemu 
dyrektorowi SPZZOZ w Gryfinie.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Członek Zarządu – Bronisław Sakowski oraz 
dyrektor SPZZOZ w Gryfinie – pan Andrzej Bandurowski. 

 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za rok 
2004 (druk nr 1/WSP/110). 

 
Wicestarosta J.Ruciński:  Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 
w Nowym Czarnowie za rok 2004 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ 
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Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
za rok 2004.   
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i 
wydatków PFOŚ i GW na 2005 r. (druk nr 2/WSP/110). 

 
Wicestarosta J.Ruciński:  Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW na 2005 r. 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 zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków PFOŚ i GW na 2005 r. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego (druk nr 1/WSP-AN/110). 

 
Wicestarosta J.Ruciński:  Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
  

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Gryfinie (druk nr 2/WSP-AN/110). 

 
Wicestarosta J.Ruciński:  Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie. Stanowisko 
zostało powierzone Pani Jolancie Majewskiej na okres 5 lat od 1 września 
2005 r. do 31 sierpnia 2010 r.  
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w 
sprawie pomocy finansowej przy realizacji projektu polsko – niemiecko 
– francuskiej wymiany młodzieży (druk nr 3/WSP-AN/110). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie pomocy finansowej przy realizacji 
projektu polsko – niemiecko – francuskiej wymiany młodzieży ze względu 
na niezaplanowanie środków finansowych w budżecie na 2005 r. na wyżej 
wymienione zadanie. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 w Chojnie (druk nr 4/WSP-
AN/110). 

 
Wicestarosta J.Ruciński:  Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 w Chojnie w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 w Chojnie. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zlecenia prac remontowych w pomieszczeniach 
piwnic przeznaczonych na archiwum ZOZ-u w budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie (druk nr 5/WSP-AN/110). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia prac remontowych 
w pomieszczeniach piwnic przeznaczonych na archiwum ZOZ-u  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie. 
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 SPZOZ 
Zakładu Pielęgnacyjnego –Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w 
Gryfinie (druk nr 6/WSP-AN/110). 

 
Wicestarosta J.Ruciński:  Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjnego –
Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2004 SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjnego –Opiekuńczego i Opiekuńczo – 
Leczniczego w Gryfinie. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca 

uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. 
(druk nr 1/SK/110). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającą 
uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za –4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającą uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2005 r. 
 

2. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 2/SK/110). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za –4 osoby. 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 

 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

ustanowienia znaku graficznego – logo powiatu gryfińskiego (druk nr 
1/SE/110). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustanowienia znaku graficznego – logo powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
Za –4 osoby. 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo powiatu gryfińskiego. 
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2. Przyjęcie projektu porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
zaplanowanej na dzień 29.06.2005 r. (druk nr 2/SE/110). 

 

Zarząd omówił i przyjął projekt porządku obrad XXV sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie zaplanowanej na dzień 29.06.2005 r. 
 

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 __________________ 


