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PROTOKÓŁ nr 25/09 

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEWJ  
w dniu 12 stycznia 2009 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 17.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a także: Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Przewodniczący Rady Powiatu  
w Gryfinie Roman Michalski. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Budżetowej Rafał Mucha. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty 
jednogłośnie. Protokół nr 24/08 z dnia 17.12.2008 r. został przyjęty jednogłośnie. Głównym 
punktem posiedzenia było omówienie wykonania planu pracy komisji za rok 2008  
oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVI sesję Rady Powiatu 
w Gryfinie. 
  
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVI sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2008 r. (druk nr 2/XXVI). 
  

Na posiedzenie przybył Radny Sławomir Terebecki. 
 

Radny Adam Nycz powiedział, że przy przyjmowaniu niniejszego projektu uchwały 
wstrzyma się w głosowaniu. Wyjaśnił, że jest to spowodowane tym, że ma pewne uwagi  
nie tyle, co do sprawozdania, ale do pracy Komisji Rewizyjnej  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2008 r. (druk nr 3/XXVI). 
 

Na posiedzenie przybył Radny Piotr Waydyk. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 4/XXVI). 

 
Na posiedzenie przybył Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

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

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 5/XXVI). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 6XXVI). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (druk nr 7/XXVI).  

 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w skład stowarzyszenia wchodzą 
gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego, oprócz Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz miasta Gryfino. 
Ponadto do stowarzyszenia należą dwie gminy z Powiatu Pyrzyckiego: Gmina Kozielice  
i Gmina Bielice. Składka za jednego mieszkańca wynosi 0,10 zł, czyli w sumie około 
6 200,00 zł. Poinformowała, że Pan Marek Hipsz wyraził chęć bycia przedstawicielem  
do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w stowarzyszeniu, ale to Rada Powiatu podejmie 
decyzję. Sekretarz dodała, że niniejsze stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
 
Radny Adam Nycz dodał, że przystąpienie Powiatu do stowarzyszenia jest słusznym 
działaniem, ponieważ stwarza możliwość pozyskania środków unijnych na realizację 
projektów. 
 
Radny Piotr Waydyk wyjaśnił, że w tym roku potrzebna jest nieco większa składka.  
W przyszłości aparat administracyjny stowarzyszenia będzie się utrzymywał z 15% środków 
finansowych pochodzących z realizowanych projektów. Dodał, że beneficjentami będą 
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, osoby 
fizyczne, rolnicy.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 
(druk nr 8/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, że zostały poprawione błędy, które były 
przyczyną zdjęcia niniejszego projektu uchwały z porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie w dniu 18 grudnia 2008 r. Zmianie nie uległa wartość merytoryczna dokumentu, 
natomiast zostały poprawione błędne zapisy rachunkowe.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że jest zaniepokojony wysokością kosztów, jakie będą 
musiały zostać przeznaczone na realizację poszczególnych zadaniach ujętych w WPI. 
Zdaniem Radnego powinny zostać poczynione oszczędności i zadania, które nie wymagają 
nagłej potrzeby realizacji powinny zostać przesunięte w czasie. 
 

Posiedzenie opuścił Radny Adam Nycz. 
 

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że cieszy się z faktu, iż padło takie zdanie. 
Wynika to z tego, że bieżący rok pod względem budżetowym może być trudny i należy 
analizować sytuację finansową Powiatu, aczkolwiek nie można poprzestać wykonywania 
dokumentacji technicznych na poszczególnie zadania. Chcąc realizować poszczególne 
zadania i pozyskiwać na nie środki finansowe ze źródeł zewnętrznych oprócz posiadania  
na nie dokumentacji technicznych powinny być one ujęte w WPI. Najważniejsze jest 
założenie i zarys tego co ma zostać zrealizowane. Dodał, że do połowy przyszłego roku 
powinno się już wyjaśnić, czy sytuacja panująca na rynku gospodarczym w kraju będzie 
miała odbicie na budżecie. 
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Radny Piotr Waydyk powiedział, że według niego zadania zostały ujęte prawidłowo  
do realizacji na przestrzeni kolejnych lat. Dodał, że w większej części zadania będą 
realizowane ze środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 9/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w załączonym do niniejszego 
projektu uchwały zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie zostały 
wyszczególnione wszelkie zadania, na których realizację  zostały zaplanowane środki 
finansowe. 
 
Radny Piotr Waydyk powiedział, że w dniu dzisiejszym wstrzyma się w głosowaniu, 
ponieważ przedmiotem jutrzejszego posiedzenia Komisji Gospodarki będzie temat  
dot. zapoznania się z przyjętymi i odrzuconymi wnioskami o dofinansowanie z PFOŚ i GW  
w Gryfinie zadań na rok bieżący. 
 

 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 10/XXVI). 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zmiany wprowadzone w niniejszym 
projekcie uchwały są podyktowane koniecznością uszczegółowienia zakresu stosowania 
stawek za zajęcie pasa drogowego. Zapisy w poprzedniej uchwale były ogólne i częściowo 
nie precyzowały specyfiki zajęcia pasa drogowego.  
 
Radny Jan Gładkow zaproponował zmianę w niniejszym projekcie uchwały, która 
spowodowałaby większą płynność w naliczaniu opłat za zajęcie określonego odcinka pasa 
drogowego. Zmiana polegałaby na zniesieniu zał. nr 1 oraz zmianie treści  § 2  
na następującą:  
„§ 2. 1. Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego,  
do którego zalicza się jezdnie, chodniki, place utwardzone, zatoki autobusowe i postojowe, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne, w celu prowadzenia robót niezwiązanych  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ustala się według  
wzoru (2+8x) zł,  
gdzie x oznacza ułamek szerokości zajętego pasa. 
2. Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego pasów 
dzielących, torowisk i poboczy wyniesie 2,50 zł. 
3. Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego innych 
elementów pasa drogowego wyniesie 1,00 zł” 
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Wniosek Komisji Budżetowej Nr BRZ.0053-3/09 z dnia 12 stycznia 2009 r.: 
 
Komisja wnioskuje o zniesienie zał. nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego (druk 10/XXVI)  
oraz zmianę zapisu w § 2 na następujący: 
 
§ 2. 1. Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego,  
do którego zalicza się jezdnie, chodniki, place utwardzone, zatoki autobusowe i postojowe, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne, w celu prowadzenia robót niezwiązanych  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ustala się według  
wzoru (2+8x) zł,  
gdzie x oznacza ułamek szerokości zajętego pasa. 
2. Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego pasów 
dzielących, torowisk i poboczy wyniesie 2,50 zł. 
3. Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego innych 
elementów pasa drogowego wyniesie 1,00 zł. 
 
Jeżeli zgodnie z w/w wnioskiem zostanie wycofany zał. nr 1 do projektu uchwały, to zmianie 
ulegnie kolejność pozostałych załączników wymienionych w treści projektu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony wniosek. 
 
Wniosek Komisji Budżetowej Nr BRZ.0053-4/09 z dnia 12 stycznia 2009 r.: 
 
Prośba o doprecyzowanie w treści projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego (druk 10/XXVI) sposobu 
określania szerokości zajętego pasa drogowego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony wniosek. 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o przygotowanie informacji  
dot. wysokości  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w sąsiadujących powiatach  
w porównaniu z ustalonymi wysokościami stawek opłat w Powiecie Gryfińskim. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 przy uwzględnieniu złożonych wniosków. 

 
10.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania  

w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1384Z Kłodowo  
– Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Strzeszów  
(druk nr 11/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Gmina Trzcińsko-Zdrój zwróciła  
się z prośbą o nieodpłatne przekazanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego tj. odcinka drogi powiatowej Nr 1384Z 
Kłodowo-Trzcińsko – Zdrój - Warnice w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-
rowerowej w w/w pasie drogowym. Dodała, że Gmina chcąc aplikować o środki pomocowe 
musi udokumentować, że jest beneficjentem nieruchomości, na której będzie realizowana 
inwestycja. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 



 5

 
11.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej  
(druk nr 12/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że porozumienie w sprawie powierzenia 
Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej było zawierane już wcześniej. Jednak teraz został wprowadzony zapis mówiący  
o obowiązku rozliczania się gminy z otrzymanej od Powiatu dotacji celowej. Dodała,  
że  na realizację zadań zostanie zwiększona kwota dotacji celowej z 5 000,00 zł na 8 000,00 
zł. 

 
Radny Jan Gładkow zapytał o sytuację, w której nie zostałoby powierzone  gminie zadanie 
w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w takiej sytuacji Powiat 
realizowałby to zadanie. Dodała, że zgodnie z zapisami ustawodawczymi Powiat wykonuje 
określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, jak np. w powyższym zakresie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Chojna 
zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej  
(druk nr 13/XXVI). 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
13.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 

prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej (druk nr 14/XXVI). 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że porozumienie w sprawie powierzenia 
Gminie Gryfino do realizacji poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie zadania 
publicznego w zakresie kultury fizycznej  było zawierane już wcześniej. Jednak teraz został 
wprowadzony zapis mówiący o obowiązku rozliczania się Gminy z otrzymanej od Powiatu 
dotacji celowej. Ponadto na realizację zadań zostanie zwiększona kwota dotacji celowej 
70 000,00 zł na 80 000,00 zł. Środki te zostaną głównie wykorzystane na dowóz młodzieży 
do miejsc, w których odbywają się zawody sportowe.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

14.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2009 roku (druk nr 15/XXVI); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że najprawdopodobniej projekt 
regulaminu był po raz ostatni przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński, ponieważ nowe przepisy prawne nie będą wskazywały potrzeby 
uzgadniania regulaminu ze związkami. Dodała, że głównym wyznacznikiem będzie średnie 
miesięczne wynagrodzenie nauczycieli we wszystkich grupach awansu zawodowego i będzie 
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stanowiło kierunek ustalania wszelkiego typu dodatków, tak aby było równe bądź 
przewyższało średnią krajową. Sekretarz poinformowała, że Radni otrzymali materiał 
poglądowy (zał. nr 3) do niniejszego projektu uchwały nt. „Średnie i miesięczne 
wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w 2008 r.”. Z materiału wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie dla 
nauczycieli w powiecie jest wyższe od ustawowego średniego miesięcznego wynagrodzenia 
dla nauczycieli. Poinformowała, że w wyniku prowadzonych rozmów ze stroną związkową 
powstał protokół rozbieżności, ponieważ strony nie doszły do porozumienia. Strona 
związkowa wnioskowała o zwiększenie dodatków funkcyjnych: dla wychowawcy klasy z 
80,00 zł na 100,00 zł, dla opiekuna stażu z 50,00 zł na 70,00 zł. Ponadto zwiększenia odpisu 
od nagrody z 1% do 1,5%, wyłączenia z 1,5 % odpisu kwot na nagrody dla dyrektorów szkół i 
placówek oraz wyłączenia dyrektorów z 5% odpisu na dodatki motywacyjne i utworzenia dla 
nich dodatkowego 20% odpisu. Sekretarz poinformowała, że Zarząd Powiatu zaproponował 
zwiększenie stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy z 80,00 zł na 90,00 zł, 
natomiast pozostałe postulaty strony związkowej nie zostaną w chwili obecnej zrealizowane. 
Dodała, że za bardzo nie wiadomo, jak będzie kształtowała się subwencja oświatowa.  
W związku z zapowiedzią Rządu na temat ostrej weryfikacji budżetu może również nastąpić 
zmiana wysokości subwencji oświatowej. Należy również pamiętać o tym, że dla nauczycieli 
w tym roku planowane są dwie 5% podwyżki – jedna od stycznia, a  druga od września. Dla 
Powiatu wyznacznikiem, co do tego, czy należy jakieś dodatki przyznawać nauczycielom 
będzie stanowiła średnia miesięcznego wynagrodzenia dla nauczycieli w kraju. Ponadto 
dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie będzie jeszcze kontrolować,  
czy Powiat realizuje prawidłowo zadania związane z wynagrodzeniem nauczycieli.  
 

Posiedzenie opuścił Radny Bolesław Paulski. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jak kształtują się dodatki dla dyrektorów  
w poszczególnych placówkach szkolnych biorąc pod uwagę różną liczbę oddziałów. 
 

Posiedzenie opuścił Radny Sławomir Terebecki. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że  ZSP Nr 2 w Gryfinie i ZSP Nr 1 
w Chojnie liczy ponad 17 oddziałów, więc dodatek z tego tytułu dla dyrektorów kształtuje się 
na najwyższym możliwym poziomie finansowania. SOSW w Chojnie liczy 10 oddziałów, 
natomiast ZSS w Gryfinie wraz DPS w Nowym Czarnowie liczy łącznie 12 oddziałów.  
 

Na posiedzenie powrócił Radny Sławomir Terebecki. 
 
Radny Jan Gładkow powiedziała, że wstrzyma się w głosowaniu nad podjęciem niniejszego 
projektu uchwały z faktu wykonywania zawodu nauczyciela. 
 

 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka poinformowała, że na sesji zostanie przedłożone 
Radnym pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego znak: ZNP 4/2009 z dnia 12 stycznia 
2009 r. 

 
16.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Gryfińskiego w 2008 r. (druk nr 16/XXVI). 
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  Komisja zapoznała się z  przedstawionym sprawozdaniem. 
 
Ad.5 Omówienie wykonania planu pracy komisji za rok 2008. 

 
Komisja omówiła wykonanie planu pracy komisji za rok 2008. 

 
Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu członkowie 
komisji otrzymali wnioskowane na poprzednim posiedzeniu materiały w postaci: 

• przygotowanego przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego zestawienia nieruchomości prognozowanych  
do sprzedaży w 2009 r., stanowiącego zał.  nr  4 do niniejszego protokołu, 

• przygotowanej przez Skarbnik Powiatu informacji dot. wysokości planowanej 
nadwyżki operacyjnej na 2009 rok, stanowiącej zał. nr  5 do niniejszego protokołu, 

• sporządzonego przez Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Ksiegowego „ FIN-
EKSPERT” Sp. z o.o. w Koszalinie  Raportu niezależnych biegłych rewidentów  
z badania sprawozdania finansowego likwidowanej jednostki budżetowej działającej 
pod firmą Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w 74-110 Banie, ul. Baniewicka 2, za 
okres od 29.04.2007 r. do 30.04.2007 r., stanowiącego zał. nr 6 do niniejszego 
protokołu, 

• pisemnej odpowiedzi Ministerstwa Finansów, Departament Gwarancji i Poręczeń 
znak: DG1/487/461/OLN/08/4027 na pismo znak: FK.IŚ.3060-2/08 z dnia 
7.11.2008 r., w sprawie wniosku Powiatu Gryfińskiego o udzielenie pożyczki  
z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego lub przyznanie 
bezzwrotnej pomocy finansowej do kwoty 19 0000 000,00 zł, stanowiącej zał. nr 7 
do niniejszego protokołu. 

Ponadto Przewodniczący odczytał wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej o następującej  treści: „Prośba o przygotowanie 
imiennego zestawienia frekwencji Radnych Rady Powiatu w Gryfinie na poszczególnych 
komisjach stałych w 2008 roku oraz odczytanie go przez Przewodniczących Komisji stałych 
Rady Powiatu w Gryfinie przy omawianiu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2008 r.  
(druk nr 2/XXVI)” a następnie przygotowaną przez Biuro Obsługi Rady frekwencję członków 
Komisji na posiedzeniach w 2008 r., stanowiącą zał. nr 8 do niniejszego protokołu. Rafał 
Mucha powiedział, że nie rozumie, czemu miałby służyć ten wniosek. Dodał, że osobiście nie 
widzi problemów związanych z pracą tej komisji, niezależnie od tego, jak frekwencja 
przedstawia się na danym posiedzeniu. Nie widzi powodu, aby publicznie tłumaczyć  
się z tego, ile razy dany radny uczestniczył w posiedzeniach. Ponadto dodał, że zdarzyć się 
może taka sytuacja, że Radny uczestniczący rzadziej w posiedzeniach komisji wniesie do niej 
więcej, niż Radny który uczestniczy w  większości lub we wszystkich posiedzeniach.  
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że przychyla się do słów swojego przedmówcy.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
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            Przewodniczący Komisji  
 
                     Rafał Mucha 


