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Protokół nr 174/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 25 lipca 2006 r. w godzinach od 1000 do 1300 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie.  
 

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 o: 
- w PIONIE SKARBNIKA punkt 2 „Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 
powiatu za I półrocze 2006 r. (Druk nr 2/SK/174)”.  
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. (porządek obrad- zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 173/II/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. zostały przyjęte jednogłośnie (4 za,  
0 przeciw, 0 wstrzymało się)  

 

II. PION STAROSTY. 

1. Zapoznanie się z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego Nr 86 uchwały nr XXXV/446/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dn. 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie (druk nr 1/SP/174).  

  
Zarząd zapoznał się z publikacją w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 86 uchwały nr XXXV/446/2006 
Rady Powiatu w Gryfinie z dn. 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie.  
 

2. a) Harmonogram procesu likwidacji SPZZOZ 

 W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym uchwały nr 
XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji SPZZOZ 
w Gryfinie wchodzi ona w życie 14 dni od daty ogłoszenia tj. 04 sierpnia 
2006 r. Zarząd podejmie uchwałę o odwołaniu dyrektora z dniem  
04 sierpnia 2006 r. Jednocześnie Zarząd zaproponował p. Andrzeja 
Bandurowskiego na likwidatora SPZZOZ w Gryfinie. 
 Dyrektor SPZZOZ w Gryfinie przedstawił planowany harmonogram 
spłaty zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie w latach 2006-2011, Zestawienie zobowiązań 
publiczno-prawnych, cywilno-prawnych i pracowniczych SPZZOZ  
w Gryfinie na dzień 30.06.2006 r. oraz Zarządzenie dot. sporządzenia 
bilansu zamknięcia działalności i przeprowadzenia inwentaryzacji 
składników majątkowych (harmonogram, zestawienie i zarządzenie 
stanowią załącznik nr 3). Pan dyrektor poinformował, że trwają prace nad 
uporządkowaniem archiwum zakładowego, które powinno być 
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przeprowadzone z chwilą rozpoczęcia likwidacji. Zarząd zobowiązał 
dyrektora do przekazania dokumentacji medycznej zainteresowanym 
zakładom opieki medycznej i dokumentacji budowlanej dot. przekazanych 
gminom budynków, mając na uwadze ochronę danych osobowych. 
 Zarząd zobowiązał dyrektora do przygotowania zbiorczej informacji  
w celu przedłożenia Radzie Powiatu, która zawierać powinna zadłużenie 
wyjściowe w dniu 01.01.1999 roku, postępowanie z wyrokiem przeciwko  
b. dyr. SPZZOZ p. Mrozowi wraz ew. roszczeniami odszkodowawczymi, 
stan prawny i zadłużenia na dzień 18.11.2002 r., etapy spłaty zobowiązań  
i oszczędności wynikające z podpisania porozumień z wierzycielami, 
kwestia umorzeń należności publiczno-prawnych, działania wykonane  
w celu przerwanie spirali zadłużenia. 
 
b)Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie odwołania 
Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie Andrzeja Bandurowskiego i powołania 
likwidatora Zespołu (druk nr 2/SP/174): 

- Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie w związku z rozpoczęciem procesu likwidacji.  

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie? 

Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie odwołania Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie. 

 

- Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 
likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie.  
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania p. Andrzeja 
Bandurowskiego na likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie? 

Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania p. Andrzeja 
Bandurowskiego na likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 

 

3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie realizacji 
postanowień Programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy  
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w Gryfinie i umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. 
(druk nr 3/SP/174): 
- Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności. 
 

Zarząd Powiatu postanowił przełożyć wniosek Koordynatora Ochrony 
Zdrowia w sprawie realizacji postanowień Programu restrukturyzacji 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i umowy trójstronnej zawartej  
w dniu 19 grudnia 2005 r. na kolejne posiedzenie. 

 

4. Omówienie projektów stanowisk i propozycji do Programu 
Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego – wypracowanie 
kierunków programu. 
 

Zarząd Powiatu postanowił przełożyć omówienie projektów stanowisk  
i propozycji do Programu Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego  
na kolejne posiedzenie. 

 

5. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na powołanie bezstronnej komisji w celu ustalenia 
kwoty dzierżawy Szpitala i oszacowania zysku z tego tytułu (druk nr 
4/SP/174). 

 
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie 
bezstronnej komisji w celu ustalenia kwoty dzierżawy Szpitala  
i oszacowania zysku z tego tytułu. W skład komisji ze strony powiatu 
powinni wejść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
Koordynator Ochrony Zdrowia, Wicestarosta Gryfiński, przedstawiciele 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
6. Pismo Prezesa NZOZ Intermed Sp. z o.o. dot. realizacji programu 

restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
5/SP/174). 
 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Prezesa NZOZ Intermed  
Sp. z o.o. dot. realizacji programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 

 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 1/WSP/174). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. realizacji zadań z Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2005 r. 
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. 
 
2. Omówienie dotacji udzielonych z Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie gminom Powiatu 
Gryfińskiego w latach 1999-2005 (druk nr 2/WSP/174). 

 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński omówił przedstawioną w formie 

tabelarycznej ewidencję dotacji udzielonych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie gminom Powiatu 
Gryfińskiego w latach 1999-2005 (tabela w załączeniu do druku). Materiał 
poglądowy zostanie przedstawiony wszystkim Radnym Powiatu. 

 
3. Informacja Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w sprawie wniosku najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego 
własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Niepodległości 39/3 (druk nr 
3/WSP/174). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie wniosku najemców lokalu mieszkalnego 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Niepodległości 39/3  
i wyraził zgodę na zamontowanie wodomierzy. 

 
4. Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w sprawie umorzenia raty rocznej za rok 2004 w wysokości 1 379,50 zł  
z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. Flisaczej 4/3 w Gryfinie 
(druk nr 4/WSP/174). 

 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Z-cy Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie umorzenia raty 
rocznej za rok 2004 w wysokości 1 379,50 zł z tytułu nabycia lokalu 
mieszkalnego przy ul. Flisaczej 4/3 w Gryfinie. 

 
5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w sprawie 

dofinansowania budżetu na zwiększenie zatrudnienia w placówce (druk 
nr 5/WSP/174).  
 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Dębcach postanowił, że zostanie przedłożony Radzie 
Powiatu projekt uchwały zmieniający budżet Domu Pomocy Społecznej  
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w Dębcach o kwotę 50.476 zł wynikającą z konieczności dochodzenia 
placówki do standardów. 
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. przebiegu konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/174) 

 
 Podczas zapoznawania się z informacją Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przebiegu konkursu  
na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie, Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że już w ubiegłym roku 
doszło na podstawie uchwały Rady Powiatu do funkcjonalnego połączenia 
pionów finansowo-księgowych obu placówek w Chojnie i Gryfinie.  
 Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zapytany w związku  
z nadchodzącym terminem konkursu - przez p. Skarbnik i członków 
Zarządu - o przeszkody formalno-prawne stwierdził, że nie widzi 
przeciwwskazań dla wyłonienie Dyrektora Poradni Psychologiczno 
-Pedagogicznej w Chojnie. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania oraz 
powołania komisji przetargowej na postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części 
budynku internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia 
administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie” oraz 
„Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie”  
w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (druk 
nr 2/WSP-AN/174): 
- Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji 
przetargowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP nr 2 
w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” oraz „Wykonanie robót remontowo 
-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Gryfinie” w budynku Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie  

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części 
budynku internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” oraz „Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie” w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie? 

Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP nr 2  
w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” oraz „Wykonanie robót remontowo 
-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Gryfinie” w budynku Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania oraz 
powołania komisji przetargowej na postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych  
i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz 
odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
-Wychowawczym w Chojnie – I etap” (druk nr 3/WSP-AN/174): 
- Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji 
przetargowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie 
– I etap” 
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji 
kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie – I etap”? 

Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie – I etap”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zawarcia nowej umowy ubezpieczenia 
generalnego na okres jednego miesiąca (01.08.06 – 31.08.06) z PZU S.A. 
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z uwagi na przedłużające się tegoroczne postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie OC i majątku trwałego 
Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 4/WSP-AN/174). 

 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zawarcia nowej 
umowy ubezpieczenia generalnego na okres jednego miesiąca (01.08.06  
– 31.08.06) z PZU S.A. z uwagi na przedłużające się tegoroczne 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie OC  
i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego”. 
 
5. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 
4.000.000 zł” (druk nr 5/WSP-AN/174). 

 
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu 
inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł”. 
 
 
V. PION SKARBNIKA 
1. Informacja – pismo kierowane do Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach dot. wyników przeprowadzonej 
analizy sprawozdań i korekt sprawozdań za okres od początku roku  
do 30.06.2006 r. (druk nr 1/SK/174) 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu dot. kierowanego 

pisma do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach 
w sprawie wyników przeprowadzonej analizy sprawozdań i korekt 
sprawozdań za okres od początku roku do 30.06.2006 r. 

 
2. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań  

z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 roku (druk nr 
2/SK/174) 

 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu  

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu powiatu  
za I półrocze 2006 r. 
 
VI. PION SEKRETARZA 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 

Międzynarodowej dot. przedsięwzięć realizowanych wspólnie z gminami, 
które nie pociągają skutków finansowych (druk nr 1/SE/174). 
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Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Promocji, 
Informacji i Współpracy Międzynarodowej dot. przedsięwzięć 
realizowanych wspólnie z gminami, które nie pociągają skutków 
finansowych. 

 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 
1. Zastrzeżenia do sprawozdania z kontroli doraźnej przeprowadzonej  

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie (nr RK/AW/0913-20/06). 
 
Zarząd zapoznał się z Zastrzeżeniami Dyrektora PZD w Gryfinie  

do sprawozdania z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Gryfinie (nr RK/AW/0913-20/06). 
 
PION STAROSTY: 
7. Informacja Radcy Prawnego Mariana Ludkiewicza nt. sprawy  

z powództwa „Projekty Kapitałowe” Sp. z o.o. 
 

Mecenas Marian Ludkiewicz przedstawił odpowiedź Sp. z o.o.  
w Krakowie „Projekty Kapitałowe” na propozycję ugody dotyczącą 
wierzytelności Spółki wobec SPZZOZ w Gryfinie. Spółka, która pozwała 
Powiat Gryfiński jako organ prowadzący SPZZOZ w Gryfinie 
zaproponowała warunki spłaty w dwóch wariantach zakładających 
obniżenie narastania odsetek w okresie spłaty. Wariant pierwszy - spłata  
w 2007 roku zakłada 40% redukcję odsetek. Natomiast wariant drugi 
zakłada spłatę wierzytelności w dłuższym okresie – 2 lat. Pan Mecenas 
zaproponował wziąć pod uwagę korzystniejszy I wariant spłaty  
z warunkiem przesunięcia terminu spłaty I raty w wysokości 50.000 zł  
na koniec 2006 roku oraz zaproponował podpisanie porozumienia, którego 
postanowienia weszłyby w życie po wyasygnowaniu przez Radę Powiatu 
środków przeznaczonych na wykonanie warunków ugody. Jednocześnie  
z dniem podpisania ugody zostałoby wstrzymane narastanie odsetek. 

 
 

PION WICESTAROSTY: 
6. Omówienie przebiegu rozmów z przedstawicielami ZEDO SA w Nowym 

Czarnowie (R. Kałek, Z. Zawadzki, M. Dybioch, J. Kondratowicz)  
nt. „strefy ochronnej” w rejonie ZEDO SA w Nowym Czarnowie. 

 
Wicestarosta Gryfiński poinformował o spotkaniu Zarządu Powiatu  

z przedstawicielami ZEDO SA w Nowym Czarnowie, w wyniku którego 
ustalono, że ZEDO SA jest zainteresowane podpisaniem umowy  
na 10-letnią dzierżawę nieruchomości zabudowanych oznaczonych  
nr działek 257/11 i 257/9 stanowiących własność powiatu gryfińskiego. 
ZEDO SA wstępnie zadeklarowało chęć uczestnictwa w przetargu  
na dzierżawę w/w nieruchomości i zapoznało się z warunkami płatności 
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czynszu za okres 5 lat z góry, a resztę za kolejne 5 lat w rozbiciu na roczne 
raty. W chwili obecnej Zarząd Powiatu oczekuje oficjalnego stanowiska 
w/w sprawie ZEDO SA w Nowym Czarnowie. 
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poinformowała, że w dniu 24 
lipca br. wraz z Wicestarostą Gryfińskim Józefem Rucińskim brała udział 
w posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  
Sp. z o.o. w Gryfinie w związku ze złożonym przez powiat wnioskiem  
o bezprzetargową sprzedaż nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych 5A.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym, prowadzącego na zlecenie powiatu 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Rada Nadzorcza PEC w Gryfinie 
przychyliła się do wniosku Powiatu Gryfińskiego i miała podjąć w tej 
sprawie uchwałę o bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości przy  
ul. Sprzymierzonych 5A na rzecz Powiatu Gryfińskiego. Środki na ten cel 
przewidziano w budżecie powiatu na rok 2006. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

  

Protokolant Dominika Konopnicka __________________________    
 
 

       Przewodniczący Zarządu - Ewa De La Torre  ___________________ 

              Członek Zarządu            - Józef Ruciński       ____________________ 

              Członek Zarządu            - Adam Nycz           ____________________ 

               Członek Zarządu            - Danuta Bus             ___________________ 

                 Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski __________________ 
 


