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PROTOKÓŁ nr 13/08 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 29 stycznia 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.05. W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik 
Powiatu Izabela Świderek, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady poprowadził Przewodniczący Rafał 
Mucha. Porządek obrad 13 posiedzenia komisji, (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. 
Głównym punktem posiedzenia było opiniowanie planu pracy komisji na 2008 r., omówienie 
wykonania planu pracy komisji za rok 2007 oraz analiza  
i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 2/XV). 
 

Komisja przyjęła  większością głosów  przedstawiony  projekt  uchwały. 
 

Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Andrzeja 

Szelążka z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych (druk nr 3/XV). 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Aleksandra Szoki z funkcji członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk nr 4/XV). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji 

Rewizyjnej (druk nr 5/XV). 
 
Wniosek Komisji Budżetowej złożony przez Przewodniczącego Rafała Muchy  
Nr BRZ.0053-4/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r.: 
 
o nie zajęcie stanowiska wobec projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyboru członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 5/XV) ze względu na jego niekompletną treść  
tj.  nie podania  wyboru nowego członka komisji. 
 

Komisja przyjęła większością głosów w/w wniosek. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska do przedstawionego  projektu  uchwały. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2007 r. (druk nr 6/XV). 

 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do powyższego sprawozdania z pracy komisji  
za 2007 r. powiedział, że komisja w ubiegłym roku z różnych przyczyn nie zapoznała  
się z  oceną wykonania budżetu Powiatu za I kwartał 2007 r. oraz nie zajęła się opiniowaniem 
projektu budżetu na 2008 r. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2007 r. (druk nr 7/XV) 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 8/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk  
nr 9/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 10/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania 
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 11/XV). 

 
Radny Jan Gładkow odnosząc się do powyższego projektu uchwały powiedział,  
że paragrafy mówiące o wydzierżawianiu bądź wynajmowaniu nieruchomości tj. § 3, § 4,  
§ 5 powinny zostać zastąpione ustępami, zgodnie z tym jak został zapisany paragraf 6  
dot. użyczenia nieruchomości.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że najlepszym rozwiązaniem chcąc 
zmienić projekt uchwały pod względem graficznym byłoby zgłoszenie przez komisje 
formalnego wniosku w tym zakresie i przedstawienie jego na sesji Rady Powiatu, na której 
radni opowiedzieliby się pozytywnie bądź negatywnie nad złożoną propozycją. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że sformułowanie obecnie wniosku byłoby 
utrudnione i zaproponował, aby Radny Jan Gładkow spotkał się z Panią Naczelnik  
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i wskazał swoje propozycje zmian, które następnie przedstawiłby w formie formalnego 
wniosku na sesji. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, jakie zmiany zaszły w powyższym projekcie uchwały  
w stosunku do poprzedniej uchwały w tej sprawie. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że zmianie uległy przepisy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami m.in. w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości, 
znacznie ułatwiające procedury w tym zakresie oraz ich okresu  nieprzekraczającego 3 lat. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha oraz Radny Piotr Waydyk. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie 
likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 12/XV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w przedmiotowej uchwale 
świadczenia zdrowotne miał zapewnić mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W związku  z powołaniem spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością”, która zarejestruje się w rejestrze zakładów opieki 
zdrowotnej jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który przejmie na podstawie umowy 
z NFZ świadczenie usług medycznych, należy wobec powyższego wprowadzić  zmiany. 
Starosta poinformował, że w kolejnym tygodniu zostanie wybrany skład Rady Nadzorczej, 
która z kolei wybierze prezesa na pierwszy rok działalności spółki i to on dokona  
jej rejestracji. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że uczestnicząc w spotkaniu zorganizowanym 
przez Wojewodę zobowiązał się do przekazania informacji dot. chęci spotkania  
się Przedstawiciela Wojewody - Dyrektora Polityki Społecznej z Radnymi Powiatu celem 
nawiązania ściślejszych kontaktów oraz wymienienia się poglądami w powyższej tematyce. 
  
Radny Adam Nycz zapytał,  kiedy rozpocznie się faktyczna działalności powyższej spółki. 
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że czynione są wszelkie starania,  
aby spółką rozpoczęła swą działalność od 1 marca br.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzania zestawienia 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 13/XV) 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z przyjętym regulaminem 
zostały zweryfikowane wnioski, dwa z nich nie zostały przyjęte w związku  
z przekroczeniem terminu ich składania. Dodał, że część zadań inwestycyjnych  
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tj. termomodernizacja obiektów powiatowych z baraku możliwości zrealizowania  
ich w ubiegłym roku zostały przeniesione na rok bieżący. Starosta  poinformował, że w tym 
roku Zarząd Powiatu planuje wykonanie zadania dot. modernizacji systemów odprowadzania 
ścieków opadowych z dróg powiatowych, z tym że środki zabezpieczone  
w funduszu  nie zostały przeznaczone jeszcze na określone zadania. Ponadto w planie ujęto 
zadania dot. systemu gospodarowania odpadami na terenie powiatu gryfińskiego poprzez 
realizację zapisów Planu Gospodarki Odpadami przeznaczając na ten cel 85.000,00 zł. Dodał, 
że w tym zakresie będą organizowane spotkania z burmistrzami i przewodniczącymi rad 
miejskich przedstawiając im możliwe sposobu zawiązania spółki celem podjęcia próby 
kompleksowej, selektywnej zbiórki odpadów. 
 
Radny Adam Nycz odnosząc się do treści uzasadnienia powyższej uchwały zapytał, dlaczego 
w planie przewidziano akurat dla Gminy Widuchowa środki na zakup wyposażenia  
i materiałów ekologicznych służących ochronie przyrody. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Ochotnicza Straż Pożarna  
z Gminy Widuchowa złożyła wniosek spełniający określone wymagania. Ponadto został 
stworzony program dla wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Gryfińskiego, 
jednak w związku z tym, że w większości straże nie potrafiły wydobyć udziału własnego 
(wymaganego) potwierdzonego przez gminy, nie otrzymali środków finansowych. Dodał,  
że wniosek złożony przez w/w straż z Gminy Widuchowa dot. zakupu łapaczy oleju. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy przyznanie przez powiat środków z PFOŚiGW Ochotniczym 
Strażom Pożarnym jest zasadne z punktu widzenia prawa, gdyż jest to zadanie własne gminy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha dodał, że można zwrócić się dodatkowo do Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyny Krzemińskiej o udzielnie 
odpowiedzi na powyższe pytanie radnego w czasie trwania obrad sesji. 
 

Komisja przystała na powyższą propozycję Przewodniczącego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 14/XV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powyższy projekt uchwały  
dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu  
dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie i Domach Dziecka w Trzcińsku-Zdrój i w Chojnie tj. 750,00 zł i 3,00 zł  
oraz dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o wartości 
odpowiednio 800,00 zł i 4,00 zł. Starosta dodał, że powiat na podwyżki przeznaczył 
200.000,00 zł, o którą kwotę zostaną zmniejszone środki zabezpieczone w budżecie powiatu 
dla Wydziału Zarządzania Drogami na remont dróg. Starosta poinformował,  
że utworzenie nowych tabel płacowych stworzy możliwość dla dyrektorów poszczególnych 
placówek w ramach swoich środków w budżecie wprowadzenie kolejnych podwyżek.  
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Radny Jan Gladkow zapytał, czy przyznawany punkt dla pracowników posiada jakąś nazwę. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to wartość  jednego punktu. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił uwagę, iż w § 1 pkt 2 ma on następujące brzmienie: 
„wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania”.  
 
Radny Jan Gładkow złożył propozycję dopisania w tytule powyższego projektu uchwały  
po sformułowaniu: „oraz wartości jednego punktu”, słów „w kategorii zaszeregowania”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli będzie to zgodne  
z przepisami ustawy i podstawą prawną zmiany zostaną wprowadzone na sesji autopoprawką 
Zarządu Powiatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2008 roku (druk nr 15/XV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu upoważnił zespół 
negocjacyjny w osobach: Wicestarosty Jerzego Milera oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Elżbiety Lorenowicz – Bień, który dwukrotnie uczestniczył  
w spotkaniu ze związkami zawodowymi zrzeszających nauczycieli. W trakcie tych spotkań 
padła ze strony powiatu propozycja zwiększenia dodatku funkcyjnego kosztem obniżenia 
dodatku mieszkaniowego, na którą związki nie przystały. Dodał, że jednym z postulatów 
związków zawodowych było ujednolicenie stawki dodatku funkcyjnego za wychowawstwo 
klas do stawki 100,00 zł, jaka została przyjęta przez Gminę Gryfino, na który powiat nie mógł 
się zgodzić, ponieważ stawka jaka została zaproponowana związkom przez powiat  
nie należy do najniższych. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo w szkołach gryfińskich jest 
drugi, co do wielkości w szkołach na terenie powiatu. Ponadto dodał, że powiat do dnia 
dzisiejszego nie wie jak wysokie będą obiecywanie odgórnie wzrosty podstawy wynagrodzeń 
dla nauczycieli oraz czy w parze za podwyżkami  pójdzie również wzrost subwencji 
oświatowej.  
 
Radny Jan Gładkow zwrócił uwagę na zapis w § 3 ust. 3 Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
w 2008 r.  mówiący o tym, że do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku  
za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest  
lub był jednocześnie zatrudniony. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że jest to  zapis ustawowy. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie ustalenia 
zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych  
w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 16/XV). 



 6

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały   

Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 17/XV).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zmiany wprowadzone  
do przedmiotowej uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego polegają  
na dodaniu zapisu stwarzającego możliwość Zarządowi Powiatu nie zwolnienie  
jego z obowiązku występowania z wnioskiem o otrzymanie pożyczki z budżetu państwa. 
Dodał, że w przypadku otrzymania przez Powiat Gryfiński pożyczki z budżetu państwa, 
zostanie o tą kwotę pomniejszony zaciągnięty na zasadach rynkowych kredyt konsolidacyjny, 
ponieważ pożyczka z budżetu państwa ma stanowić instrument finansowy pozwalający 
zmniejszyć obciążenie budżetu powiatu.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia wysokości opłat  

za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu przez jednostki 
wyznaczone przez Starostę Gryfińskiego (druk nr 18/XV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Rada Powiatu określa wysokość 
opłat za odholowywanie pojazdów z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu przez jednostki 
wyznaczone przez Starostę, które mają podpisane umowy ze służbami bezpieczeństwa. 
Dodał, że w związku z tym, że ostatnia uchwała w tym zakresie była podejmowana  
w 2002 r., stawki wymagały aktualizacji. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuścił Przewodniczący Komisji, przekazując jej prowadzenie Radnemu Janowi 
Gładkowowi. 

 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

(druk nr 19/XV). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przygotowanie powyższego projektu 
uchwały nie było możliwe wcześniej, ponieważ stanowi on odpowiedź na pismo  Dyrektora 
SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego  
w Gryfinie w/s wezwania do usunięcia niezgodności z prawem powstałej w związku  
z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały Nr XIV/163/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 
2003 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39  
w Gryfinie SPZOZ ZPOiOL w Gryfinie, które wpłynęło w ostatnim czasie. Dodał,  
że Rada Powiatu ma 30 dni na zajęcie stanowiska wobec powyższego, natomiast  
jego nie zajęcie jest równoznaczne z odrzucenie wezwania. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska wobec przedstawionego  projektu uchwały.  
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19. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Gryfińskiego w 2007 r. (druk nr 20/XV). 

 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 

 
Ad.7  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy Rada Powiatu bądź Zarząd Powiatu otrzymał jakiekolwiek 
informację od Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przyłączenia Gminy Starego Czarnowa 
do Gminy Szczecin. Ponadto odnosząc się do treści zapisu ze sprawozdania Starosty z prac 
Zarządu Powiatu dot. zwrócenia się Zarządu Powiatu do Rady Społecznej przy SPZOZ 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie o wydanie opinii  
w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska Dyrektora SPZOZ ZPOiOL w Gryfinie,  
na podstawie ustaleń z przeprowadzonej kontroli Zakładu opisane w protokole  
z dnia 19 listopada 2007 r. zapytał, czy w momencie powołania Pani Doroty Rydzewskiej-
Sirant na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie był znany protokół 
ustalający. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Pani Dorota Rydzewska-Sirant 
została powołana na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora w lutym 2007 r., kiedy 
zrezygnował Pan Gromowski i pełniła je do chwili złożenia dymisji tj. do  marca ubiegłego 
roku. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu członkowie komisji 
otrzymali celem zapoznania się projekt uchwały dot. zamiaru likwidacji dwóch placówek 
oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego, będących przedmiotem obrad XVI sesji,  
druk oświadczeń majątkowych, plan pracy Komisji Ochrony Cywilnej i Zagrożeń 
Nadzwyczajnych na 2008 r. oraz poprawione uzasadnienie do projektu uchwały Rady 
Powiatu w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania  
oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do wcześniej zadanego pytania  
przez Radnego Adama Nycza odpowiedział, że Zarząd Powiatu jak i Rada Powiatu nie 
otrzymała oficjalnie żadnego pisma od Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie 
wypowiedzenia się nt. zamiaru przyłączenia Gminy Stare Czarnowo do Gminy Szczecin, 
natomiast kilka dni temu wpłynęło do Starostwa Powiatowego pismo dot. zaproszenia  
na spotkanie, na którym została przedstawiona w powyższym zakresie oferta  
dla mieszkańców Gminy Starego Czarnowa. 
 
Ad. 4 Opracowanie planu pracy komisji na 2008 r. 
 

Komisja opracowała plan pracy przy analizie i opiniowaniu druku nr 8/XV. 
 
Ad. 6  Omówienie wykonania planu pracy Komisji za 2007 r. 
 

Komisja omówiła wykonanie planu pracy za 2007 r.  przy analizie i opiniowaniu  
druku nr 6/XV. 

 
 



 8

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

   
    Przewodniczący Komisji Budżetowej     

                        Rafał Mucha 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 


